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คำนำ 

 
การป้องกันการทุจริตนับเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยไปกว่าการปราบปรามการทุจริต เพราะเป็นการดับ

ปัญหาที่สาเหตุซึ่งหากปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นก็จะสร้างปัญหาความเสียหายแก่สังคมและประเทศชาติ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.2560 – 2564 ซึ่งมุ่งสู่การ
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจาก
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดการบริหารจัดการ และการ
พัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมกัน ๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ 
ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดำเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า 

เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จึงได้
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.256๒ - 2564) ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้ เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์กำหนดไว้ 
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ส่วนที่ 1 
 บทนำ 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน การทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ 
กระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์สำคัญ
เพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

1.1 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด  

จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม  
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

1.2 ปัจจัยท่ีนำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็น ดังนี้…………

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีชองวางที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทำใหเ้กิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้  
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรม 
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อน 
ขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านั้น 
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของ 
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาด 
ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
 5) การได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น  
เป็นพิเศษถือวาเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วน ตนเป็นที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต 
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ 
ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะ 
ทาการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ 
บ้านเมือง 

 1.3 การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ มีการ 

ดำเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และตรวจสอบ
การ ปฏิบัติหรือบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  รวมทั้งมีบุคลากรซึ่งส่วนมากเป็นคนใน
ท้องถิ่นที่มีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง และมีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนท้องถิ่น 

 ด้านการป้องกันการปราบปรามการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้มีการส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งนับว่าเป็นจุดแข็ง นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในระดับชุมชนร่วมกัน
กับผู้มีส่วนได้เสียในหน่วยงานดำเนินกิจกรรมร่วมกันเพ่ือเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสเพ่ือการปราบปรามการ
ทุจริต 

 1.4 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 จากข้อมูลสถานการณ์ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ การดำเนินงานด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งการคาดการณ์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและการแก้ไขการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบของหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ สามารถนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบ หรื อ 
ศักยภาพการดำเนินงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
ได้ดังนี ้
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ตารางวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

S1 การประกาศนโยบายและเจตจำนงของ 
ผู้บริหารท้องถิ่น 

W1 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ 
ในด้านกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ทำให้ 
การปฏิบัติงานเกิดข้อบกพร่องและผิดพลาดได้ 

S2 เครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสียใน 
หน่วยงาน ภาคประชาสังคมต่อต้านการทุจริต 

W2 ขาดบุคลากรที่มีศักยภาพและความพร้อมตาม 
ภารกิจป้องกันปราบปรามการทุจริตของ 
หน่วยงาน 

S3 วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งการรวมพลัง 
สร้างสรรค์ท่ีมีอย่างต่อเนื่อง 

W3 จิตสำนึกและความร่วมมือในการต่อต้านไม่ทนต่อ 
การทุจริตของข้าราชการในหน่วยงาน 

S4 การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ ตามลำดับความจำเป็น และ 
ความต้องการของประชาชน 

W4 การทำงานหรือพัฒนาเชิงรับ (ตามสั่งการ) ขาด 
การบูรณาการหรือร่วมมือกันในหน่วยงานและ 
ระหว่างหน่วยงาน 
 
 
 

S5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก 
รูปแบบ 

W5 ไม่มีระบบรายงาน หรือรวบรวมข้อมูลข่าวสาร 
การทุจริต หรือการดำเนินงาน 

S6 มีบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
ที่มีคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดำเนินการ
ตามนโยบายการบริหารงาน 

W6 ระบบการปราบปราม ดำเนินคดี ลงโทษผู้กระทำ 
ผิดและการคุ้มครองพยานยังไม่มีประสิทธิภาพ 

S7 มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่าง 
ต่อเนื่อง 

W7 ความเข้าใจเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานยังไม่ชัดเจน 

S8 มีโครงสร้างองค์กรชัดเจน W8 ขาดกลไกในการขับเคลื่อนและมาตรการในการ 
ดำเนินงานป้องกันปราบปรามการทุจริต 

S9 มีช่องทางการร้องเรียนทุกหน่วยงาน W9 บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่องความ 
โปร่งใสในองค์กร การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารยังไม่
ชัดเจน 
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ตารางวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

O1 รัฐธรรมนูญ/นโยบาย/วาระชาติ และ 
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ของรัฐบาล ให้ทุกหน่วยงาน
ดำเนินงาน 

T1 วัฒนธรรม ค่านิยม ระบบอุปถัมภ์และการมี 
ผลประโยชน์ทับซ้อนในระบบราชการ 

O2 แผนพัฒนาฯ 12 มุ่งให้คนไทยเป็นคนเก่งและ 
ดี 

T2 การบังคับใช้กฎหมายในหน่วยงานภาครัฐยังไม่มี 
ประสิทธิภาพ 

O3 มีกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการที่ชัดเจน 
ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขการทุจริต 
ของหน่วยงานรัฐและเอกชน 

T3 รูปแบบและกระบวนการการทุจริตที่ซับซ้อนมาก 
ขึ้น 

O4 มีสื่อออนไลน์ที่ทันสมัยใช้เป็นช่องทางส่งข้อมูล 
ได้รวดเร็ว 

T4 ทัศนคติ จิตสำนึกและมุมมองของประชาชนต่อ 
ปัญหาการทุจริต (ปกติ ภาวะจำยอมและ
เพิกเฉย) 

O5 การเร่งรัดและติดตามนโยบายต่อทุจริตของรัฐ 
และสากล 

T5 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถูกใช้เป็นเครื่องมือ 
ที่ทำให้เกิดการทุจริตรูปแบบใหม่ๆ 

O6 ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนตื่นตัวและ 
อยากมีส่วนร่วมในการสร้างความโปร่งใส 

T6 ภาคเอกชนยังมีค่านิยมติดสินบนเพ่ืออำนวย 
ความสะดวก 

O7 สังคมมีความต้องการเห็นการแก้ไขปัญหาการ 
ทุจริตที่เป็นรูปธรรมและมีระยะเวลาในการ 
ดำเนินคดีที่รวดเร็วขึ้น 

T7 การคุ้มครองพยานหรือผู้แจ้งเบาะแส ที่ยังไม่ 
ปลอดภัย มีความเสี่ยงทุกด้าน 

O8 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยส่งเสริมให้ 
ประชาชนมีความโลภน้อยลง ส่งผลให้แนวโน้ม 
การทุจริตลดลงด้วย 

T8 ผู้บริหารให้ความสำคัญน้อย ไม่ได้ผลักดันวิธี 
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นอย่าง 
จริงจัง 

O9 ระบบคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมประเพณี 
ของไทยที่สามารถนำมาประยุกต์ได้ 

T9 มีผลประโยชน์แอบแฝง 

O10 การสร้างกลไก มาตรการป้องกันการทุจริตของ 
ภาคธุรกิจ และประชาสังคม 

T10 ขาดการจัดทำกระบวนการทำงานเพ่ือให้รู้และ 
ตรวจสอบได้จัดทำเป็นคู่มือ 

O11 การสื่อสารมีข้อมูลการทุจริตและการลงโทษ 
ผู้กระทำความผิดและการกล่อมเกลาทางสังคม 

T11 ค่านิยมของสังคมของการทุจริตเป็นเรื่องปกติ 

O12 ผู้บริหารมีการสร้างเครือข่ายการป้องกันการ 
ทุจริตในหน่วยงาน 

T12 โครงสร้างสังคมและเศรษฐกิจของไทยเป็นระบบ 
อุปถัมภ์และทุนนิยมเอ้ือต่อการทุจริตคอรัปชั่น 
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2. หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
เริ่มต้นเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และคณะยกร่างยุทธศาสตร์ชาติฯให้ดำเนินการยกร่างยุทธศาสตร์
ระยะที่ ๓ ตามกระบวนการทางวิชาการ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
และ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีของประเทศไทย รวมทั้งให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารองค์กรอิสระ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมอย่างรอบด้านเพ่ือกำหนดเป็น
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่สามารถยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม มีกลไก
การบูรณาการการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพสามารถส่งผลให้การทุจริตในสังคมไทยลดลง รวมทั้งสามารถ
นำไปใช้ในการจัดทำของบประมาณแผน่ดินปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของหน่วยงานภาครัฐ 

 ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้ปรับใช้เป็นห้วงเวลาเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ฉบับสมบูรณ์ ที่กำหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทย ใสสะอาดไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กำหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการ
ทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ไดแ้ก่ 1) สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
2) ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 3) สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 4) พัฒนาระบบ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก 5) ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และ 6) ยกระดับดัชนีการ
รับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศใ 
รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางและกลไกในการดำเนินงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนอง
ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตไดอ้ย่างทันทว่งที 

 สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงภาคส่วนอ่ืนๆ ในประเทศไทยสามารถ 
นำไปปรับใช้ในงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยของเราสามารถยืนหยัดอยู่ได้
อย่างสง่างามท่ามกลางกระแสโลกในปัจจุบัน 

  ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญจึงได้
จัดทำมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สระขวัญ และเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดำเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบ
ราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมิน ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 
ความคุ้มค่าเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิ ภาพและ
สนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และปลูกจิตสำนึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกัน
ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อไป 
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3. วิสัยทัศน์ 
  “องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสาน ผลักดัน ป้องกัน และปราบปราม
การทุจริต” 
 
4. พันธกิจ ( Mission ) 

4.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญยึดหลักธรรมาภิบาล 

4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

4.3 ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4.4 สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลสระขวัญ ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
4.5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ

บริหารส่วนตำบล 
 
5. วัตถุประสงค์หลัก 
  5.1 สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
  5.2 เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
  5.3 การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยวัฒนธรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
  5.4 การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชน 
   5.5 ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
 
6. ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลสระขวัญ 

ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ

การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเพ่ือสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัว
แทนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะจิตอาสา และความ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
  2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 
 



     - 7 - 
 
 3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
  4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุก

กลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและ
เจ้าหน้าที่รัฐ การแสดงออกซึ่งเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อ
การทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองอันแน่วแน่
ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้ น เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อ
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์การนำ
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนำเจตจำนงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการ
ทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 
 วัตถุประสงค์ 
 1. พัฒนากลไกการกำหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อ     
สาธารณชน 
 2. เร่งรัดการกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ 
 3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกำหนดกลยุทธ์และมาตรการสำหรับเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต 
 4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
 5. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐให้การ
สนับสนุนทุนตั้งต้น 
 6. ประยุกต์นวัตกรรมในการกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานตามเจตจำนงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
            การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิง
นโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนด
นโยบายของพรรคการเมือง การใช้อำนาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่ 3 จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ง
ป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย ผ่านการกำหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาลตั้งแต่เริ่ม
ขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการกำหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย 
(Policy Decision) ขั้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ(Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy 
Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 
        วัตถุประสงค์ 
 1. วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
 2. การรายงานผลสะท้อนการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Cycle Feedback) 
     3. การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
 4. ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้น หรือไม่
เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
 2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
 3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต 
 4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 5. การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
 6. สนับสนุนให้ภาคเอกชนดำเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 
 7. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 
 8. การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดำเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต ค.ศ. 2003 (UnitedNations Convention againstCorruption : UNCAC) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถดำเนินการ
ได้อย่างรวดเร็วซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและ
ลงโทษผู้กระทำผิด (Judiciary)การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทำให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะถูกดำเนินการอย่างรวดเร็วและผู้กระทำการทุจริตจะได้รับการลงโทษ
สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทำการทุจริตอันจะส่งผลให้คดีการทุจริตมีอัตรา
ลดลงได้ในที่สุด 
 วัตถุประสงค์ 
 ๑. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
 ๒. ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 
 ๓. ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมี 
ประสิทธิภาพ 
 ๔. ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
 ๕. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต 
 ๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ใน 
กระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ๗. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของ
ประเทศไทย” 
  เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการ ..          
การยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการ
สำรวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัดกำกับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทำงาน 
รวมไปถึงการบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และ
ต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การดำเนินงาน 
 วัตถุประสงค์ 
 1. ศึกษา และกำกับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย 
 2. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption PerceptionsIndex : CPI) ของประเทศไทย 
 
7. กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตระหนักถึงการปฏิบัติราชการให้ เกิดประโยชน์สุขของประชาชนใน
ท้องถิ่นกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้มีบทบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ
ตามหลักการท่ีกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้กำหนดไว้ด้วย 

7.1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยการบริหารราชส่วนท้องถิ่น เพ่ือบรรลุเป้าหมายใน
การทำให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนได้นั้น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการตามแต่ละ
ภารกิจต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีขั้นตอนการดำเนินการที่โปร่งใส มีกลไกการตรวจสิบการ
ดำเนินการได้ทุกขั้นตอน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หากการดำเนินการตามภารกิจนั้นจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อประชาชน 

7.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำ
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกำหนด 

7.3 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วม
ตรวจสอบ  โดยความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่ าวสารเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงานใ 
การงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ หากพิจารณาถึงสิ่งมีส่วนจูงใจให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ใช้อำนาจหน้าที่ของตนไปในทางท่ีมิชอบประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือ 

1) ปัจจัยภายใน เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการด้วยความ 
ซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้ง ความมีจิตสำนึกและ
ตระหนักในลักษณะดังกล่าวที่มั่นคง ไม่ขาดตกบกพร่อง แม้จะมีโอกาสและมีของมาล่อตาล่อใจมากมายขนาด
ไหน ก็ไม่อาจจูงใจ ฉุดดึงให้คนทำงานในองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หลงใหลใช้อำนาจหน้าที่ไปหา
ประโยชน์ให้ตัวเองในทางตรงกันข้าม หากจิตสำนึกและความตระหนักที่ว่านั้นไม่มั่นคง มีปัญหา และประจวบ
เหมาะกับมีปัจจัยภายนอกที่จะกล่าวต่อไป จะยิ่งมีส่วนชักนำให้มีการใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบ  

2) ปัจจัยภายนอก คือประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะได้รับ และโอกาสของความเสี่ยงต่อการทำ 
ให้ถูกลงโทษที่จะเกิด ขึ้นจากใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องเฉพาะกับคน
ที่มีความบกพร่องในเรื่องจิตสำนึกและความตระหนักเท่านั้น เพราะตามประมวลกฎหมายอาญา คำว่า “โดย
ทุจริต” มีความหมายเดียวกันกับคำว่า “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพ่ือตนเองหรือบุคคลอ่ืน” จึงไม่ใช่วิสัย
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ของคนทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยนัยนี้การได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตนรวมถึงบุคคลอื่นจะเป็นปัจจัย
อีกประการหนึ่ง ที่เป็นเหตุชักนำให้คนของรัฐใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางไม่ชอบ 



 
 

 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ. 2562 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 สร้างจติสำนักและความตระหนักในการปฏบิัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่ ให้บังเกดิประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
         กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
1.1.2 สร้างจติสำนึกและตระหนักในการประพฤตติามประมวล
จริยธรรม 
        มาตรการส่งเสริมการปฏบิัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
1.1.3 สร้างจติสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็น
การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรอืการมีผลประโยชน์ทบัซ้อน 
        กิจกรรมให้ความรู้ผลประโยชน์ทบัซ้อนให้กับพนักงานสว่นตำบล
และพนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
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 1.2 การสร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 
 
 

1.2.2 สร้างจติสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ 
         ประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  (แผนฯสี่ปี หนา้ 123) 
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1.3 การสร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.3 สร้างจติสำนึกและความตระหนักให้มจีิตสาธารณะ 
         โครงการฝึกอบรมและปอ้งกันปัญหายาเสพติด (แผนฯสีป่ี หน้า 
125) 

 
150,000 

 
150,000 

 
150,000 

 
5 

- 11 - 



 
 

 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหารราชการ
เพื่อป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมอืง
ในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

         กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 0 0 0 6 

 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1 สร้างความโปร่งในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/
เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
         1) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบคุคล 
         2) การออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารสว่นตำบล 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระขวัญ          
         3) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงินงบประมาณ การ
จัดหาพัสดฯุโดยยึดถือตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
         1) กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำป ี
         2) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน 
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทดัเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ  
         กิจกรรมจัดทำคู่มืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้
บริการราชการส่วนท้องถิ่น 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
และใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี 

2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิ ขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการเกี่ยวกับ
การบริการประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน 
เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
        กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสัง่ การอนุญาต 
อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        (1) มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนญุาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
        (2) มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล         
        (3) มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายก อบต. ปลัด 
อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ 

 
 
 

 
0 
 

 
 

0 
 

0 
0 
 

 
 
 
 

0 
 

 
 

0 
 

0 
0 
 

 
 
 
 

0 
 

 
 

0 
 

0 
0 

 
 
 
 

13 
 
 
 

14 
 

15 
16 

 
 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนิน
กิจการการประพฤตปิฏิบัตตินให้
เป็นที่ประจกัษ ์

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติทีใ่หค้วามช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือ
จิตสาธารณะ 
        กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจติสาธารณะ 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.5 มาตรการจัดการในกรณ ี
ได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

 

2.5.1 ข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบตัิหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหาร
ราชการกิจการบ้านเมืองที่ด ี
         (1) มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
         (2) กิจกรรมการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
2.5.2  มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการจังหวัด อำเภอที่ได้
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
         กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบทีไ่ด้ดำเนินการตาม
อำนาจหนา้ที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏบิัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
2.5.3  ดำเนินการให้มีเจ้าที่ทีร่ับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคคลในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 
        (1) มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน 
        (2) มาตรการดำเนนิการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหนา้ที่ขององค์การบรหิาร
ส่วนตำบลสระขวัญ วา่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหนา้ที่โดยมิ
ชอบ 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3 . การส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่ าวสารในช่องทางที่ เป็นการ
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 
         (1) มาตรการปรับปรุงศนูย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระขวัญให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น 
         (2) กิจกรรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลและประชาชน
ทั่วไป เร่ือง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การ
บริการงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได ้
         กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลงั พัสดุ 
และทรัพย์สนิของอบต. และการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการเงินการ
คลัง 
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
         กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็น
ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชนผา่นทางเวป็ไซต์ 
www.sa-kwan.go.th 
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 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การ
รับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 
 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะการดำเนินกิจการทีจ่ะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
         กิจกรรมการส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดทำแผนชุมชน 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกได้
โดยสะดวก 
         มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเร่ืองร้องเรียน 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นหลายลักษณ์อักษรใหป้ระชาชนผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบถึงการได้รับเรื่องระยะเวลาและผลการ
ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
          กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์รับทราบ 
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 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหาร กิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 ดำเนินการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา 
การจัดทำงบประมาณ 
         (1) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนพฒันา
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
         (2) กิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล 
ประจำป ี
3.3.2 ดำเนินการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
         กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระขวัญ 
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4. การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด 

4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน 
         กิจกรรมจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 
4.1.2 มีการจัดทำและรายงานจัดทำระบบควบคุมภายใน 
         กิจกรรมรายงานและตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 4.2 สนับสนุนให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ 
หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง 
         มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล เก่ียวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการ
บริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรพัย์สิน
ของทางราชการ 
         กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ 
การจ่าย การใช้ประโยชน์ทรัพยส์ิน 
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 4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ 
ความเข้าใจการปฏิบัติหน้าทีใ่ห้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 
         โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นและภาค
ประชาชน (แผนฯสีป่ี หน้า 146) 
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
        กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัตงิานของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ 
ทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
         มาตรการส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
         กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านการป้องกันการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญและมอบหมายเจ้าหน้าที่ 
รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลด้านการป้องกันการทุจริตฯ 
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รวมทั้ง 4 มิติ 

5  โครงการ 
21  กิจกรรม 

14   มาตรการ 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคคลกรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 1 
 

1. ชื่อกิจกรรม : การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสำคัญ
ประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญได้ดำเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะ
ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนำมาพัฒนาองค์กร 
พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ 
 3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
 
4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 42 คน 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  
 
6. วิธีการดำเนินการ 
 6.1 ตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานภายนอก เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 
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 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดำเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสำนัก/กองงาน
ที่รับผิดชอบ 
 6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทำรายงานสรุปผลกา รฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 6.4 ดำเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทราบ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
10. ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ 
 10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานใหม่ๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
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 1.1.2 สร้างจิตสำนึกแหละตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 2 
 
1. ชื่อมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรื อไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ กำหนดให้พนักงาน อบต. และพนักงานจ้างของ อบต. มีหน้าที่ดำเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึด
มั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, 
ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยา
วิชาชีพขององค์กร  

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้จัดทำมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำทุกระดับนำไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ของ อบต.สระขวัญ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามลำดับ 
 3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของ อบต.สระขวัญ เพ่ือใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร ข้าราชการทุกคน
พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของ อบต.สระขวัญ เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่
สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ของ อบต. 
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 1.1.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขันกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 3 
 
1. ชื่อกิจกรรม : ให้ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ 
   องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือารกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็น
การกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ
ใช้อิทธิพลตามอำนาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้ เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรง
ตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรื อการที่บุคคลผู้มีอำนาจที่
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตำบลสระขวัญ  
เพ่ือให้พนักงานทุกคนทำงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องกำกับความ
ประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีจิตสำนึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผล
ให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
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4. เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
6. วิธีการดำเนินการ 
 จัดประชุมประจำเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ตัวช้ีวัด 
 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความ
ประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุง่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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 1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 1.2.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านทุจริต 
 1.2.2 สร้างจิตสำนึกแหละความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 1.2.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 4 
 
1. ชื่อโครงการ : ประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  สถานการณ์สภาพแวดล้อมโลกในปัจจุบันกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทรุดโทรม
ถูกทำลายโดยการกระทำของมนุษย์เข้าขั้นวิกฤตทวีความรุนแรง เช่น ปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาการขาด
แคลนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับ นโยบายของรัฐบาลซึ่งมุ่งเน้นการจัดการขยะมูลฝอย
อย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและ
จัดการขยะภายในชุมชน 
  องค์การบริหารส่ วนตำบลสระขวัญ  ได้ตระหนักถึ งความสำคัญของการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการสิ่ งแวดล้อมของทุกภาค
ส่วน ประกอบกับ ในวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก จึงสนับสนุนการจัดโครงการรณรงค์
และประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กระตุ้น
จิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วนในกาลด
ปริมาณขยะ การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย เช่นการนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ใหม่ การจัดการขยะรีไซเคิล 
การใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้พลังงานต่างๆอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดให้แก่เยาวชนและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เพื่อให้ประชาชนตื่นตัวและร่วมกัน
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม 
 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือบริหารจัดการขยะและรณรงค์ส่งเสริมการจัดการขยะแบบยั่งยืน 
3.2 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ให้แก่

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
3.3 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ใช้บริการและสินค้าที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม ร่วมกันใช้พลังงานต่างๆ ภายในชีวิตประจำวันอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
3.4 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกประเภท

ขยะก่อนการกำจัด และนำขยะมูลฝอยบางส่วนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ในสถานศึกษาและชุมชน 
 
4. เป้าหมาย  

ประชาชนในเขตพ้ืนที่ตำบลสระขวัญ 
5. พื้นที่ดำเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
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6. วิธีดำเนินการ 
6.1 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เช่น การจัดการขยะมูลฝอย  

การจัดการน้ำเสีย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
6.2 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ทางด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการจัดการขยะมูล

ฝอยภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  

3 ปี (ปีงบประมาณ 2562-2564) 
 
8. งบประมาณ 

210,000 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เช่น 
การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการน้ำเสีย การจดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

10.2 ประชาชนและเยาวชนภายในเขตองค์หารบริหารส่วนตำบลเข้าถึงข้อมูลและแนวทางในการ
ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
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 1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 1.3.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์ทุจริต 
 1.3.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 1.3.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 5 
 
1. ชื่อโครงการ: ฝึกอบรมและป้องกันปัญหายาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากสภาวะในปัจจุบัน ยาเสพติดเป็นปัญหาที่รุนแรง และแพร่ระบาดกระจายไปสู่สังคมทุก
ระดับชั้น ตั้งแต่ ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน และสถานบันเทิงต่าง ๆ ก่อให้เกิดปัญหาและมีผลกระทบต่อ
องค์กร ชุมชน สังคม ประชาชน ตลอดทั้งเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
ต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด และเพ่ือตอบสนองนโยบายของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือ
ป้องกันยาเสพติดให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขตพ้ืนที่ตำบลสระขวัญ ดังนั้น เพ่ือการรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดไม่ให้มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ และสร้างเครือข่ายแกนนัก
นักเรียนต้านยาเสพติด  จึงได้จัดโครงการ ฝึกอบรมและป้องกันปัญหายาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
ขวัญนักเรียนขึ้น  
 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือควบคุมการขยายตัวของปัญหายาเสพติด และลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 
เพ่ือปลูกจิตสำนึกของเด็กนักเรียนและเยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีผล
ต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย และส่งผลกระทบต่อปัญหาของสังคม ตลอดความม่ันคงของชาติ 

3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชน ให้ห่างไกลยาเสพติด 
3.3 เพ่ือสร้างแกนนำนักเรียนต่อต้านยาเสพติด ภายในสถานศึกษา 
3.4 เพ่ือเป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วนของสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 

สถานศึกษา 
3.5 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กนักเรียนรวมทั้งปลูกฝัง 

พฤติกรรมการกระทำความดีตั้งแต่วัยเด็ก ให้มีการประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
 
4. เป้าหมาย 

เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขตพ้ืนที่ตำบลสระขวัญ 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 สถานที่ปฏิบัติธรรม/ วัด /โรงเรียนในเขตตำบลสระขวัญ 
 
6. วิธีการดำเนินการ 
 6.1 ประชุมคณะกรรมการ การดำเนินกิจกรรม พร้อมวางแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรม 
 6.2 วางแผนการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 6.3 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ และขออนุมัติค่าใช้จ่าย 
 6.4 ดำเนินการตามโครงการฯ 
 6.5 สรุปผลและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
จัดกิจกรรม 
 
7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
8. งบประมาณ 
 150,000 บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาลดลง 
10.2 เด็ก เยาวชน มีจิตสำนกึและตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด 
10.3 เด็ก เยาวชน มีภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดและมีแกนนำนักเรียนต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา 
10.4 เด็ก เยาวชน นำความรูไ้ปสามารถถ่ายทอดความรู้ขยายผลไปยังผู้ใกล้ชิดในครอบครัว เพ่ือน 

บ้าน  
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
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1. ชื่อกิจกรรม : ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 
2. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำ
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคำครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซ่ือสัตย์สุจริต ของคนทำงานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทำนอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทำงานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทำงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนมาก และมากกว่าคนทำงานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้
สูงที่คนทำงานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือ
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ช่องทางที่คนทำงานในท้องถิ่นจะใช้อำนาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทำงานในหน่วยงาน
ราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจ
เป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  และยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  
 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
ด้วยการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
 
4. เป้าหมาย 
 4.1 ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล 
 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
 6.3 จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.5 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.7 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการดำเนินงาน 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
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10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 
ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จำนวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญมีความโปร่งใส สามารถป้องกัน
การทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
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1. ชื่อมาตรการ : การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล   
 
2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เป็นบุคลากรที่มี
ความสำคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทำงานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพ่ือให้เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2556 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ   
 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้
 3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทำงาน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทำมาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 1 มาตรการ 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
 
 
 



- ๓๓ - 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 กำหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล   
 6.2 นำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 
มาตรการ 
  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ลดข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ไม่น้อยกว่า 90 % 
  - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐาน 
การบริหารงานบุคคลไม่ต่ำกว่าระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกัน 
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๔ - 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 8 
 
1. ชื่อมาตรการ : การออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
                      และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมาย ในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ  นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความ
สะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือ
มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่ างๆ 
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอัน
อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบ
การให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สระขวัญ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37  
ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า   
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมี
มาตรการการมอบหมายอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
 
4. เป้าหมาย 
 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายก อบต. ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ   
 
 



- ๓๕ - 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ  
สั่งการ 
 6.2 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน   
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 9 
 
1. ชื่อกิจกรรม : สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 
2. หลักการและเหตุผล 

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา  ด้วย
เหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล  
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนตำบล เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 

 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอมา   
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม 
 
8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 



- ๓๗ - 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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 2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงินงบประมาณ การจัดหาพัสดุฯ โดยยึดถือ
กฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งคัด 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 10 
 
1. ชื่อกิจกรรม: ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จัดทำทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง 
 3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
6. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 



- ๓๙ - 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้อง 
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔๐ - 
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1. ชื่อโครงการ: เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดทำบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้ น การที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง 
ให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องจัด
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทุกโครงการและกิจกรรม 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ
ขวัญ ที่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จำนวน 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
หนังสือ  
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ และชุมชนต่างๆ ภายในพ้ืนที่ตำบลสระขวัญ 
 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 



- ๔๑ - 
 

  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 6.2 นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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 2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
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1. ชื่อกิจกรรม : จัดทำคู่มืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการราชการส่วนท้องถิ่น 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้นำหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นหลักการสำคัญ ไม่ว่าจะ
เป็นการลดต้นทุนของประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ การสร้างให้เกิดความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ โดยการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ 
เพ่ือเป้าหมายอันเป็นหัวใจสำคัญ คือ การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอ สถานที่
ให้บริการ 
 3.2 เพ่ือลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
 3.4 เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีงานบริการประชาชนที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดให้
ประชาชนต้องมายื่นคำขออนุญาตก่อนดำเนินการใดมีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน และนำไปใช้ในการ
ให้บริการประชาชน 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 แสดงขั้นตอนการให้บริการเรียงตามลำดับก่อนหลัง คำอธิบายโดยสังเขป พร้อมทั้งระบุหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ในแต่ละขั้นตอน 
 6.2 แสดงระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละข้ันตอน และระยะเวลาโดยรวม 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ  
  - ทราบแนวปฏิบัติในการมารับบริการอย่างชัดเจน 
  - ได้รับบริการที่มีมาตรฐานและมีความโปร่งใส 
  - ได้รับความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนจากการมารับบริการ 
 10.2 ประโยชน์ต่อผู้ให้บริการ 
  - ให้บริการด้วยความโปร่งใส ลดการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 
  - สามารถติดตามและประเมินผลการให้บริการตามหลักเกณฑ์ท่ีวางไว้ เพื่อนำมาปรับปรุงการ
ให้บริการ 
  - มีการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
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 2.3 มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิ ขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1. ชื่อกิจกรรม : การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน
หรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่
ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ตามกฎหมายเป็น
สำคัญ 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ให้สั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพื้นท่ี ตำบลสระขวัญ 
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
 4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
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6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณ างานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกเมอบอำนาจให้รองนายก หรือปลัด ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
และผู้บริหารทราบ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สำนัก ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทำให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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 2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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1. ชื่อมาตรการ : การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  จะพิจารณาถึง
ความสำคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดำเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การดำเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่ การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็น
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายกำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 
4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด    
หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ดำเนินการออกคำสั่งฯ 
 6.3 สำเนาคำสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สำนัก ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอำนวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อมาตรการ : มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2552 ได้บัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไว้หลายเรื่องหลายประการ 
รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอาไว้ การที่นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทำให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบ
ในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลสระ
ขวัญ จึงได้กำหนดมาตรการให้มีการมอบอำนาจของนายกฯ ให้รองนายกฯ ปลัด ได้ปฏิบัติราชการแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอำนาจอย่างน้อยจำนวน 5 เรื่อง 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลพิจารณา 
 6.2 ออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายก ให้รองนายก ปลัด ปฏิบัติราชการแทน 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดำเนินการแล้วเสร็จ 
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16. ชื่อมาตรการ : ออกคำสั่งมอบหมายของนายก ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ ของ 

    องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ ตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล นั้น มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่าย
ผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับสำนัก กอง ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น 
ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า  
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ขึ้น  
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญจำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย  
 (1) นายกฯ มอบหมายให้รองนายกฯ   
 (2) นายกฯ มอบหมายให้ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ  
 (3) ปลัดฯ  มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
 



- ๕๐ - 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ 
 6.2 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๕๑ - 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือจิตสาธารณะ 
 2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1. ชื่อกิจกรรม : เชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล 
เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วม
เป็นแกนนำในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 กองการศึกษาฯ จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือนำผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุก
ปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่น
ในชุมชน 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 3.3 เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
 
4. เป้าหมาย 
 เดก็ เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีตำบลสระขวัญ 
 
5. สถานที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.2 ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชู เกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.3 จัดทำเอกสารผู้ทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา   
 6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.5 สรุปผลการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 



- ๕๒ - 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้ทำคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๕๓ - 
 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2.5.1 ข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต   
มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
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1. ชื่อมาตรการ : จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัชนีใน
การประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
ที่กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นท่ี
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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1. ชื่อกิจกรรม : การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ งให้คำนึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จึงได้จัดให้มีการจัดทำข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ กับปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ และหัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทำข้อตกลง
ทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ
ขวัญ 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ   
 3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้ทำข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน โดยจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การดำเนินงานตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามที่กำหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกับ
หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 
 4.1 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 



- ๕๖ - 
 

4.2 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
4.3 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4.4 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
4.5 การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
4.6 การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 5.1 ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 
 5.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด 
เป็นต้น 
  - ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด และผู้
จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว 
 5.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัดที่กำหนด 
 5.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 5.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 
6. การคำนวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 
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 2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการจังหวัด อำเภอที่ได้ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่เพื่อตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1. ชื่อกิจกรรม : ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพ่ือการ 
                     ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เนื่องจากเห็น
ความสำคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.
,จังหวัด, อำเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบล ยังให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผล
การตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 
 การให้ความร่วมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี 
ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คำชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีท่ีชี้แจงข้อทักท้วงไป
ยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดำเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่า
ราชการจั งหวัดให้ เสร็จสิ้ นภายใน 45 วัน  นับจากวันที่ ได้ รับทราบผลการวินิ จฉัย  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดำเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติ
การและดำเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 



- ๕๘ - 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ทุกสำนัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 6.2 ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกำหนด 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณ 
 ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง/ องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง  หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 
 10.2 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๕๙ - 
 

 2.5.3 ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีป่ฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 
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1. ชื่อมาตรการ : แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น
คำร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ รวมถึงจัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
ขึ้น เพ่ือดำเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้
ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2 จัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดี ยวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  



- ๖๐ - 
 

8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
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1. ชื่อมาตรการ : ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที ่   
                      ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าทีโ่ดยมิชอบ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง  
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กำหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายสำคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ จึงได้จัดทำมาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ว่าปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น 
ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน 
และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
นอกเหนืออำนาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของภัยของการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
 
4. เป้าหมาย 

พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
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 6.3 กำหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความม่ันใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดำเนินการ ภายใน 5 วัน  
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี 

ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
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1. ชื่อมาตรการ : ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญให้มีประสิทธิภาพ    
    มากยิ่งขึ้น 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทำการ
ของหน่วยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
จึงได้ให้มีสถานที่สำหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยมีงาน
ศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัด เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถ
เข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและ
ใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริการส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 1 แห่ง 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
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ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่กำหนด 
 6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
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1. ชื่อกิจกรรม : ให้ความรู้ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและประชาชนทั่วไปเรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูล    
                      ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้กำหนดหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐ ต้อง
ปฏิบัติอยู่หลายประการ เช่น หน้าที่ดำเนินการเพ่ือเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามท่ีกฎหมายกำหนดใน
การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนที่ขอเป็นการเฉพาะรายหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
ทราบ เหตุผลที่หน่วยงานมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หน้าที่ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล โดย
ปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูล และในเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ประกอบกับ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย นำมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 
2547 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐนำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกาศประกวดราคาและสอบราคา รวมทั้งผล
การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน รวมทั้งการนำเรื่องความโปร่งใส 
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเครื่องมือในการ  ประเมินประสิทธิภาพ
ของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 

การทีผู่้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้มีความรู้ ความเข้าใจ และถือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ และเพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ดำเนินการต่างๆของรัฐ เพ่ือประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับ
ความเป็นจริง รวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการบริการและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ อันจะเป็นการ
ส่งเสริมให้มีรัฐบาลที่บริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น 
 ดังนั้น เพ่ือให้พนักงานส่วน พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อย่างถูกต้อง   และประชาชนใน
ตำบลสระขวัญ ได้รู้ถึงสิทธิของตน องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จึงได้จัดทำ “โครงการให้ความรู้แก่
พนักงานส่วนตำบลและประชาชนทั่วไป เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ประจำปี 2560” 
   
3. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ และประชาชนทั่วไป 
มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540    

2.2 เพ่ือให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สามารถปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้อย่างถูกต้อง 

2.3 เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปในตำบลสระขวัญ ได้รู้ถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540    
 
4. เป้าหมาย 

พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ และประชาชนทั่วไปในตำบลสระ
ขวัญ 
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5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
6. วิธีการดำเนินการ 

จัดอบรมให้ความรู้ด้วยวิธีการบรรยาย   
                   
7. ระยะเวลาดำเนินการ     

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
  
8. งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ   และประชาชนทั่วไปใน
ตำบลสระขวัญ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 10.2 พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สามารถปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้อย่างถูกต้อง 
 10.3 ประชาชนในตำบลสระขวัญ ได้รู้ถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 
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 3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลา รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 
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1. ชื่อกิจกรรม : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ อบต. และการรับ   
                     เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้
มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในภาครัฐ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในตำบลสระขวัญ 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
6. วิธีดำเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทำให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๙ - 
 

 3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับกา
รมส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
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1. กิจกรรม : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วม 
  ตรวจสอบของประชาชนผ่านทางเว็ปไซต์ www.sa-kwan.go.th 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ดำเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลสำเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้
ความรู้ ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือ ช่วงระยะเวลาอันจำกัด นั้นเป็นเรื่องท่ีต้องปูพ้ืนฐาน สร้าง
ความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/ โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ให้สามารถ
มองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/ โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้าง
ความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ จึงจำเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การจะใช้สื่อเทคนิคและ
วิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือ
สนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 
 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญให้ประชาชนได้รับทราบ
โดยผ่านทาง www.sa-kwan.go.th  

๓.๒ เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระขวัญ อย่างถูกต้องและโปร่งใส 

๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
๓.๔ เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
๓.๕ เพ่ือนำเสนอผลงาน/ โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เพ่ือเป็นการเผยแพร่ต่อประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวางและเปิดเผย 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ www.sa-kwan.go.th 
 
6. วิธีดำเนินการ 

ประกาศลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ www.sa-kwan.go.th  
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 



- ๗๐ - 
 

8. งบประมาณในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ ประชาชนทั่วไป มีความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์ และรับรู้ข่าวสารจากทางราชการ 
๑๐.๒ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ 

โปร่งใสและเป็นธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๗๑ - 
 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
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1. ชื่อกิจกรรม : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นสำคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทำงานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง กำหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทำให้ชุมชน
เปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทำให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเอง
สามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทำโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการ
ประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 
 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น - ข้อดี โอกาสและข้อจำกัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
กำหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
 
4. เป้าหมาย 
 ทำให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง 
ตลอดจนการทำโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
6. วิธีดำเนินการ 
 5.1 ประชุมผู้บริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
 5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน 
 5.3 ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกำหนดการ 
 5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 



- ๗๒ - 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือ
กันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับ
ลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๗๓ - 
 

 3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
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1. ชื่อมาตรการ : กำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพ่ือเป็นการ
ยกระดับมาตรฐานการบริการที่เป็นความต้องการของประชาชน และประชาชนสามารถตรวจสอบได้  ข้อที่ ๒ 
ระบบการรับฟังความคิดเห็น/ สอบถามเป็นหนังสือมีข้อร้องทุกข์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนการทำงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฉะนั้น เพ่ือถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  

ดังนั้น เพ่ือให้การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จึงจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น เป็นกลไกหนึ่งในการนำมาพัฒนา
ปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่ มีความเท่า
เทียมและโปร่งใส 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีช่องทางและกำหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
6. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 

- ด้วยตนเอง ได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
 - ทางโทรศัพท์และโทรสาร เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓7๒5-8๐51 
 - ทางตู้รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ติดตั้งหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

- ทางไปรษณีย์ ส่งเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน องค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระขวัญ เลขที่ 286 หมู่ที่ 1 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 
27000 
 
 



- ๗๔ - 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่ อง
ร้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๗๕ - 
 

 3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบถึงการ
ได้รับเรื่องระยะเวลาและผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
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1. ชื่อกิจกรรม : รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อำนาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนำข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ 
มาปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ 
 
4. เป้าหมายการดำเนินการ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
6. วิธีการดำเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทำการ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
9. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 



- ๗๖ - 
 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๗๗ - 
 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.3.1 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 
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1. ชื่อมาตรการ : แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 7 - 12 กำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนตำบล มีองค์กรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วน
ได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการ
พัฒนาที่ประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดด้ วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 4.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
6. วิธีดำเนินการ 
 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม  
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 



- ๗๘ - 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๗๙ - 
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1. ชื่อกิจกรรม : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล ประจำปี 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้าง
ใหม่และมีจำนวนหลายฉบับด้วยกัน ทำให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอำนาจ องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญจึงได้จัดทำโครงการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลประจำปีขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
ถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณอีกทางหนึ่งด้วย 
 
4. เป้าหมาย 
 ผู้นำองค์กรประชาชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้นำชุมชน แพทย์
ประจำตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
6. วิธีดำเนินการ 
 5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
 5.2 แต่งตั้งคณะทำงาน 
 5.3 วางแผนกำหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกำหนดตารางการฝึกอบรม 
 5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 5.5 ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กำหนด 
 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 



- ๘๐ - 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการกระจายอำนาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๘๑ - 
 

 3.3.3 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 32 
 
1. ชื่อกิจกรรม : การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต่อไป 
 ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จึงได้จัดทำโครงการ
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ   
 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีการขับเคลื่อนอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายกำหนด 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 3.3 เพ่ือดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
สระขวัญ 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
6. วิธีดำเนินการ  
 6.1 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 6.2 จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ 
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 6.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

6.4 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
6.5 การจัดทำแผนการดำเนินงาน 
6.6 การดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 
6.7 จัดทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลสระขวัญ 
6.8 การติดตามและประเมินผล 
6.9 การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง

ดำเนินการแก้ไขต่อไป 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
 4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 33 
 
1. ชื่อกิจกรรม : จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี  
  
2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
สำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่กำหนด โดยผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระขวัญ เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
กำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
 3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนตำบลทุกหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
6. วิธีการดำเนินการ 

6.1 จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ

ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของ
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ระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการ
กำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
10.3 การใช้ทรัพยากรของสำนัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
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 4.1.2 มีการจัดทำและรายงานจัดทำระบบควบคุมภายใน 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 34 
 
1. ชื่อกิจกรรม : รายงานและติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้ ซึ่ งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนิน งานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบ
การควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กำหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 
4. เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 6.2 ประชุมคณะทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 6.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 6.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
และผู้บริหารทราบ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สำนัก ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกำหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข 
 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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 4.2 สนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ 
 4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
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1. ชื่อมาตรการ : ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ 
                      การบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะกำหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับท่ีปฏิบัติงาน
ในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่มีการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
6. วิธีการดำเนินการ 
 ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
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 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกคำสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จะออกคำสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่
ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) 

 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อน ระดับ/เลื่อน
ตำแหน่ง 
 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตำแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
 - มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการอย่างชัดเจน 
 - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดำเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกคำสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จะออกคำสั่ง
แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 

 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวิ นัย 
การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
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 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
การประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
 - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ออกคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ตัวช้ีวัด 
 กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การ
โอน ย้าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้ง
เปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
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 4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
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1. ชื่อกิจกรรม : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ 

 ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทำใบนำฝากเป็นรายรับ จัดทำใบฎีกาเพ่ือเป็น
รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สำหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจำเป็นต้องมี
กระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ -รายจ่าย 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 
4. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
5. วิธีการดำเนินการ 

5.1 มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
5.2 มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น

กรรมการ 
5.3 เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
5.4 สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ

เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

 
9. ตัวช้ีวัด 
 มีการดำเนินงานตามวิธีการดำเนินงานครบทุกขั้นตอน 
 
10. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล 
สระขวัญทำให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
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 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 
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1. ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นและภาคประชาชน  
 
2. หลักการและเหตุผล 

การปกครองท้องถิ่น (Local Government) คือ หน่วยทางการปกครองรูปแบบหนึ่ง ที่อยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด โดยปกติการปกครองท้องถิ่นจะเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตท้องที่นั้นๆ เลือกตั้งผู้แทน
ของตนเข้าไปทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจ
อิสระในการบริหารจากรัฐได้ในระดับหนึ่งตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด (Autonomy) ทั้งนี้ผู้แทนที่ได้รับ
เลือกตั้งจากประชาชน เข้ามาบริหารงานในท้องถิ่นนั้น กฎหมายได้ให้กำหนดไว้ อย่างชัดเจนว่าผู้แทนใน
ตำแหน่งนั้นๆ ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นของตน ดังนั้น การเป็นผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ดี ย่อมต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิของตนเองต่อการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งด้าน     
การบริหาร ระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า กับความไว้วางใจของประชาชน ที่เลือกให้บุคคลใด บุคคล
หนึ่ง อาสาเข้ามาทำหน้าที่พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ให้กับตนเอง และประเทศชาติได้ 

จากหลักการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จึงได้เล็งเห็น ความสำคัญของการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานในสายของข้าราชการประจำ ที่ยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องต่อบทบาท และอำนาจแท้จริงของตนเอง โดยงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และ
พนักงานส่วนตำบล ถือเป็นงานที่สำคัญในการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ฉะนั้นการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการพนักงานส่วน
ตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนมิใช่ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการแก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถิ่นในเชิง
มุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยการฝึกอบรม สัมมนา  และศึกษาดูงาน เท่านั้น หากยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ อัน
เกิดจากการศึกษา สังเกต สอบถาม ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาท้องถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (1) (6) จึงได้ตั้งโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต. และผู้นำชุมชน ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการแก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถิ่น 
 3.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ 
 3.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้สร้างความเข้าใจ และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการเตรียมองค์กรสู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.4 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถยกระดับองค์กรให้ประสบความสำเร็จ และเป็นองค์กร
ตัวอย่างที่ดี 
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4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ
ชุมชนหรือผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆ 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 5.1 สถานที่ฝึกอบรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 5.2 สถานที่ทัศนศึกษาดูงาน 
 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 6.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 6.4 จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม 
 6.5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
 
7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณ 
 700,000 บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการแก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถิ่น 
 10.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ 
 10.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้สร้างความเข้าใจ และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการเตรียมองค์กรการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 10.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถยกระดับองค์กรให้ประสบความสำเร็จ และเป็นองค์กรตัวอย่างที่ดีได้ 
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 4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมายระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
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1. ชื่อกิจกรรม : การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
2. หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท
และต้องทำหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในตำบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายสภา
กับฝ่ายบริหาร และที่สำคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่อง
ต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความ
สมดุลในการบริหารงาน 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีบทบาทในการปฏิบัติงาน 
และการมีส่วนร่วมในการทำงาน 
 3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
 
4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 42 คน 
 
5. พื้นที่ดำเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
6. วิธีดำเนินงาน 
 6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ  
 6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นำข้อมูลแจ้งในที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือทำการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
10. ตัวช้ี/ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 
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 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน 
 4.4.1 มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
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1. ชื่อมาตรการ : ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2552 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการ
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไป
ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้าน ในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจำเป็น
โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอรัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการทุจริต
คอรัปชันในท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็น จึงได้
จัดทำมาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดำเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสร้างแกนนำ แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 3.2 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 3.3 เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่ตำบลสระขวัญ 
 
4. เป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในพ้ืนที่ตำบลสระขวัญเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
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5. สถานที่ดำเนินการ 
 ในเขตพ้ืนที่ตำบลสระขวัญ 
 
6. วิธีดำเนินงาน 
 6.1 แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตตำบลสระขวัญ 
 6.2 จัดทำฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 6.3 เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 
 6.4 ส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 
 6.5 ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญกับบุคคล องค์กร 
ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ทำให้เกิดแกนนำ แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 10.2 ทำให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 10.3 ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่ตำบลสระขวัญ 
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 4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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1. ชื่อกิจกรรม : การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญและ 
  มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลด้านการป้องกันการทุจริตฯ 
 
๒. หลกัการและเหตุผล 

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต และขยายเครือข่ายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ หน่วยงานต่างๆและเครือข่ายภาค
ประชาชน รวมถึงเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านการป้องกันการทุจริตแก่หน่วยงานต่างๆ 
เจ้าหน้าที่ และประชาชนโดยทั่วไป  

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ องค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญจึงมีความจำเป็นที่จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือใช้เป็น
สถานที่จัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนด้านการป้องกันการทุจริต และ
เพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานและเผยแพร่ข้อมูลด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่
หน่วยงานต่างๆ เจ้าหน้าที่ และประชาชนโดยทั่วไป รวมถึงเพ่ือให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับชอบผิดโดยตรงในการดูแล
ระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านการป้องกันการทุจริตและการประสานงานการรวบรวมข้อมูลจากส่วนงานต่างๆที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือให้มีสถานที่อันเป็นศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูลด้านการดำเนินงาน ในโครงการและกิจกรรม
ต่างๆที่สนับสนุนด้านการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

๓.๒ เพ่ือให้มีสถานที่ที่ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานและเผยแพร่ข้อมูล
ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่หน่วยงานต่างๆ เจ้าหน้าที่ และประชาชนโดยทั่วไป 

๓.๓ เพ่ือให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับชอบผิดโดยตรงในการดูแลระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านการป้องกันการ
ทุจริต และการประสานงานการรวบรวมข้อมูลจากส่วนงานต่างๆที่เก่ียวข้อง 

๓.๔ เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญให้เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลการป้องกันการทุจริตองค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ โดยมีหน้าที่ในการดูแลระบบข้อมูลด้านการป้องกันการทุจริต และการประสานงาน
การรวบรวมข้อมูลจากส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและจัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญแจ้งเรื่อง
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านการป้องกันการทุจริตฯและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลด้านการ
ป้องกันการทุจริตฯเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
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๖. วิธีการดำเนินการ 
จัดทำคำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญโดยกำหนด

พ้ืนที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญเป็นสถานที่ของศูนย์ข้อมูลด้านการป้องกันการทุจริตฯ และ
จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ฯ มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลการจัดการระบบข้อมูลการ
ดำเนินงานในโครงการและกิจกรรมต่างๆที่สนับสนุนด้านการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล
สระขวัญ และประสานงานการรวบรวมข้อมูลจากส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานและเผยแพร่ข้อมูลด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่หน่วยงานต่างๆ รวมถึง
เจ้าหน้าที่และประชาชนโดยทั่วไป และจัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญแจ้งเรื่องการจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลด้านการป้องกันการทุจริตฯและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลด้านการป้องกัน
การทุจริตฯ เพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
 
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ มีสถานที่อันเป็นศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานในโครงการและกิจกรรมต่างๆที่
สนับสนุนด้านการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

๑๐.๒ สามารถใช้ศูนย์ข้อมูลด้านการป้องกันการทุจริตฯให้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ศึกษาดูงานและเผยแพร่ข้อมูลด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่หน่วยงานต่างๆ เจ้าหน้าที่ และประชาชน
โดยทั่วไป 

๑๐.๓ มีเจ้าหน้าที่ผู้รับชอบผิดโดยตรงในการดูแลและจัดการระบบข้อมูลด้านการป้องกันการทุจริต 
และการประสานงานการรวบรวมข้อมูลจากส่วนงานต่างๆที่เก่ียวข้อง 

๑๐.๔ ได้มีการออกประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญแจ้งเรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล ด้านการ
ป้องกันการทุจริตฯและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลด้านการป้องกัน การทุจริตฯเพ่ือให้
ทราบโดยทั่วกัน 

๑๐.๕ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญให้เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก 







วาระการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตมิชอบ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ครั้งที่ 1/๒๕๖1 

          วันอังคารที่ 20  กุมภาพันธ์  ๒๕๖1 เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
     ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

................................................................. 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ 
 

เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
- คำสั ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ที่ 166/๒๕๖1 เร ื ่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ 

 
เรื่องรับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา 
-  ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ครั้งที่ 1/2561 
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นางสาวมณฑาทิพย์ ตังสวัสดิ์ รองนายก อบต.   ประธานกรรมการ 
๒. นายวินัย อาทร ประธานสภา อบต.  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวพิทยา เข็มทอง รองปลัด อบต.  กรรมการ 
๔. นางสาวสุรีย์รัตน์ แดงบุญเลิศ ผู้อำนวยการกองคลัง  กรรมการ 
๕. นางสาวญาณิฐา ช่างนับ นักวิชาการศึกษา

ชำนาญการ 
 กรรมการ 

๖. นางสาวชมพูนุช มั่งค่ัง นิติกรปฏิบัติการ  กรรมการ/เลขานุการ 
๗. นางสาวขนิษฐา  จันทบุรมย์ นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผนปฏิบัติการ 
 ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ครั้งที่ 1/2561 
วันอังคารที ่20 กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 

ผู้มาประชุม 
1. นางสาวมณฑาทิพย์ ตังสวัสดิ์     ประธานกรรมการ 
2. นายวินัย   อาทร    รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวพิทยา  เข็มทอง    กรรมการ 
4. นางสาวสุรีย์รัตน์  แดงบุญเลิศ   กรรมการ 
5. นางสาวญาณิฐา  ช่างนับ    กรรมการ 
6. นางสาวชมพูนุช  มั่งค่ัง    กรรมการ/เลขานุการ 
7. นางสาวขนิษฐา   จันทบุรมย์   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่เข้าประชุม 

- ไม่มี - 
 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 
        เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ดิฉัน นางสาวมณฑาทิพย์  ตังสวัสดิ์ 

ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เป็นประธานฯใน
วันนี้ขอเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีแจ้งประชุมทราบ 
น.ส.มณฑาทิพย์ ตังสวัสดิ์ 
ประธานฯ 

        ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ที่ 132/๒๕๖๐ เรื่อง  
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ. ๒๕๖2 -๒๕๖๔) 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 - ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 
น.ส.มณฑาทิพย์ ตังสวัสดิ์ 
ประธานฯ 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
         ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ที่ 166/๒๕๖1 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

  ให้กรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
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๑. ศึกษาวิเคราะห์ทำความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
๒. วางแผน จัดทำ ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๓. กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๔. จัดทำรายงานติดตามและสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

ซึ่งในกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่  
“ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน” ในท้องถิ่น และเพ่ือให้บุคลากร
ในองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติราชการให้
เกิดประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 
๑.เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบล 
๒. เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๓.  พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล
สระขวัญ มีจิตสำนึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้
ตำแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบ  
๔.   พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้
อำนาจให้เหมาะสม  
๕.  พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๖. เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์การบริหารส่วน
ตำบลที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 
๗. เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์โครงการ แผนงาน กิจกรรม วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด และมาตรการ  
๘. เพื่อสร้างจิตรสำนึก คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นกับ
ข้าราชการ   
ขอเชิญเลขาชี้แจง 

นางสาวชมพูนุช มั่งคั่ง 
คณะทำงาน/เลขานุการ 

            ขอชี ้แจงบทบัญญัติกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ต้อง
ดำเนินตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๑. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาว่า 
ด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในส่วนที่ว่าการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการทำให้เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชน ต้องปฏิบัติราชการตามภารกิจต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์  
สุจริต มีข้ันการการดำเนินงานที่โปร่งใส มีกลไกการตรวจสอบการดำเนินการ
ได้ทุกขั้นตอน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 

/2. การมีส่วนร่วม… 
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๒. การมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนพัฒนา จัดทำงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๓. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจะได้
เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบ  โดยให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงาน การงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ   

น.ส.มณฑาทิพย์ ตังสวัสดิ์ 
ประธานฯ 

            และตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ เพื่อให้การ
บริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัย
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์
ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบโดยกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ขอเชิญรองปลัด อบต.ชี้แจงในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ( พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕๖๔)  

น.ส.พิทยา เข็มทอง 
กรรมการ 

            เพื่อป้องกันการทุจริต โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินการให้การ
บริหารราชการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  และคำนึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จึงได้ดำเนินการ
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564)โดยแปลงตาม
แนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และสอดคล้องกับกรอบ การจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ประกอบด้วย ๔ มิติ  คือ 
มิติที ่๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ 
๑. การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง
ฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ ่น และฝ่ายประจำของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
๒. การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นท่ี 
๓. การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
มิติที ่๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ 
๑. การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
๒. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
๓.การใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจกา
บ้านเมืองที่ด ี
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๔. การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

๕. การจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 

มิติที ่๓ การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
กลยุทธ์ 
๑.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที ่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม    ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของ
หน่วยงานได้ทุกข้ันตอน 
๒. การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
๓.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
มิติที ่๔   การเสริมสร้างและการปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 
๑.  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
๒. มีการสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการ ตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ 
3.มีการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.มีการเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

น.ส.มณฑาทิพย์ ตังสวัสดิ์ 
ประธานฯ 

             ท่านใดมีอะไรสงสัยบ้าง ใน ๔ มิติ ที่คณะทำงานชี้แจง  ขอเชิญค่ะ 
หากไม่ม ีดิฉันขอปิดการประชุม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ จะได้ระดับคะแนนการประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  สูงกว่าร้อยละ  ๕๐ 
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