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    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

   เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

  (พ.ศ. 2566 – 2570)  
 





 

ก 

คำนำ 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม      
และความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐาน  
ในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน            
ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริต            
อย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน            
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำงานของ
หน่วยงานมากยิ่งขึ้น 

 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้พัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ             
คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ               
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21)                   
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยนำหลักธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในกา รพัฒนา              
กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับ
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ ( Integrity                       
and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน เป้าหมาย ประโยชน์ของการจัดทำแผน และกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
 ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการใน 5 ปี
(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมทั้งสิ้นจำนวน 58 โครงการ ดังนี้ 
  มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จำนวน 15 โครงการ 
  มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จำนวน 29 โครงการ 
  มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จำนวน 7 โครงการ 
  มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวน 7 โครงการ 
 ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญจะเป็นส่วนหนึ่ง            
ที่ช่วยขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะนำไปสู่เป้าหมาย
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
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  1.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร 

การประเมินความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของ
การทุจริตที่มีอยู่ในองค์กร โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงาน               
ที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบัน                 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่  
การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์  
สำคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น                
แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

➢ ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
 1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม 
จริยธรรม  
 5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

➢ ปัจจัยท่ีนำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็น ดังนี้  
  1) “โอกาส” แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม           
การทุจริต แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบ ไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต 
 2) “สิ่งจูงใจ” เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยมทำให้   
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรม  
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 
 3) “การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส” การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน               
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านั้น 
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 4) “การผูกขาด” ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื ่องของ            
การผูกขาด ดังนั ้นจึงมีความเกี ่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั ้งพบว่าบริษัทมีการ                 
ให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด             
ได้แก่การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
 5) “การได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม” รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิมรายได้พิเศษให้กับตนเองและครอบครัว 
 6) “การขาดจริยธรรมคุณธรรม” ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น  
เป็นพิเศษ ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ ตั ้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 
 7) “มีค่านิยมที่ผิด” ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต 
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด 
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำ
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
➢ แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

    ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

เป็นการกำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนงานหรือโครงการ               
ทีท่ำการประเมินตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือด้านโอกาสและด้านผลกระทบ และการให้
คะแนนทั้ง 2 ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้ 
           โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง 
ในรูปของความถ่ีหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ 
           ผลกระทบ ( Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที ่จะเกิดขึ ้นจากความเสี ่ยงนั้น             
โดยแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน 

1.เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 
5 โอกาสเกิดการกระทำทุจริตทุจริตมากกว่า  5  ครั้งต่อปี 
4 โอกาสเกิดการกระทำทุจริตทุจริตไม่เกิน  4  ครั้งต่อปี 
3 โอกาสเกิดการกระทำทุจริตทุจริตไม่เกิน  3  ครั้งต่อปี 
2 โอกาสเกิดการกระทำทุจริตทุจริตไม่เกิน  2  ครั้งต่อปี 
1 โอกาสเกิดการกระทำทุจริตทุจริต  1  ครั้งต่อปี 
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2.เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) 
   2.1 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ทางด้านการเงิน    

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
5 ความเสียหายตั้งแต่   1,000,000  บาท ขึ้นไป 

4 ความเสียหายตั้งแต่    500,000   บาท  ไม่เกิน  1,000,000 บาท 

3 ความเสียหายตั้งแต่    100,000   บาท  ไม่เกิน   500,000   บาท 

2 ความเสียหายตั้งแต่     50,000   บาท  ไม่เกิน   100,000   บาท 

1 ความเสียหายน้อยกว่า   50,000   บาท  

   2.2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางด ้านการเงิน  

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
5 เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม 

4 ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าว
อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ 

3 หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง 

2 ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส 

1 แทบจะไม่มี 

3.เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) 

Risk Score 

โอกาสที่จะเกิด 
ผลกระทบ (Impact) 

1 2 3 4 5 
5 สูง สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก 

4 ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 

3 ต่ำ ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 
2 ต่ำ ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก 

1 ต่ำ ต่ำ ปานกลาง สูง สูง 

   ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 
  

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับตํ่า 

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง 

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก   
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ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

 เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี ่ยง              
การทุจริต การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตโดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง
การทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการดําเนินงานของกระบวนงานหรือโครงการที่
ทำการประเมินให้ละเอียดและชัดเจนมากที่สุดว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร โดยผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ
กระบวนงานหรือโครงการ (Risk Owners) และตัวแทนของหน่วยงานอาจมีการรับฟังความคิดเห็นจาก            
ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกด้วยก็ได้ เนื ่องจากการประมินความเสี่ยงการทุจริต Risk Owners ส่วนใหญ่            
ไม่ยอมรับหรือบิดเบือนในความบกพร่องของตนเอง ผู้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงไม่ ใช่ Risk Owners 
เท่านั้น 
 การค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซํ้าสูง มีประวัติอยู่แล้ว 
(Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามี     
โอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคตเพ ิ ่ ม เต ิม  (Scenario) เป ็นการมองข ้อม ูล ไปข ้ างหน ้ า  (Forward-looking information)                 
โดยไม่คํานึงว่าหน่วยงานมีมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้วหรือไม่โดยการ มองความเสี่ยง           
การทุจร ิตด้วยข้อมูลที ่ เลวร้ายที ่ส ุด (Worst Case) หลักการที ่สำคัญต้องไม่เอาปัญหาหรือข้อจ ํากัด                
จากการบริหารงานในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากร คน พาหนะ ระบบเทคโนโลยีไม่มีหรือไม่พอ บุคลากรไม่มีความรู้            
ความเข้าใจ ไม่มีจิตสํานึก ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่การดําเนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมายมาปนกับความเสี ่ยง                   
การทุจริต เพราะจะทำให้ละเลยการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากขั้นตอนการดําเนินงานพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ 
โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี ่ยงการทุจริต             
(Risk Score) เพื่อนํามาจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตว่าอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง              
หรือตํ่า 
 
ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการ หมายถึง วิธีการที่จะทำให้ได้รับผลสำเร็จ (วิธีป้องกัน) หรือแนวทางที่ตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้เกิด            
สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแล้วนํามาจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อควบคุมหรือลดโอกาสเกิดการ
ทุจริตโดยลำดับ ความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ ในโชนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการ           
ความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา  

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตได้นํามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของ
กระบวนงานหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำ
การประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดีพอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยง
การทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยง
ให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ และตองมีการติดตามเพื่อประเมินการบริหารความเสี ่ยง          
การทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ที่กำหนดไวเพ่ือเป็นการยืนยันผลวามาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด หรืออาจตองเพิ่มเติมหรือปรับแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตใหม่หากพบวารูปแบบการทุจริตหรือมีสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปตามวงจร PDCA 
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ลำดับ
ที ่

ขั้นตอน 
การดําเนินงาน 

ประเด็น 
ความเสี่ยงการทุจริต 

Risk Score 
 

มาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 การบริหารงานของ
หน่วยงาน และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. ผู้บริหารดำเนินการตาม
นโยบายของตนเอง 
แทรกแซงการปฏิบตัิงาน
ของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งอาจขัดต่อ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. บุคลากรของหน่วยงาน
ปฏิบัติตามนโยบายของ
ผู้บริหาร โดยไมม่ี
กฎระเบียบรองรับ 
3. บุคลากรของหน่วยงาน
ไม่ให้ความสำคญักับการ
ปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัว
มาทำท่ีทำงาน ขาดความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบตัิงาน 

ปานกลาง 1.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปร ่ ง ใสในการปฏ ิบ ัต ิ งานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
2. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำ
หลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของ
ผู ้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส 
3. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
4. โครงการพัฒนาความรู ้ด้านกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
สำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
5. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ 
6. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต 
7. มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการ
บริหารงานของหน่วยงาน 

2 การบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง โยกยา้ย 
โอน เลื่อนตำแหน่ง/
เงินเดือน และการ
มอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม 
เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการ
เรียกรับเงินเพื่อให้ไดร้ับการ
แต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง 

ปานกลาง 1. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ 
2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
3. กิจกรรมสร ้างความโปร ่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
4. มาตรการนำผลการประเม ินความ         
พึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมา
ใช้ในการเลื ่อนขั ้น เลื ่อนเงินเดือนของ
บุคลากร 

3 การบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจดัซื้อ
จัดจ้าง การบรหิารพสัดุ 
และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

การบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจดัซื้อ              
จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ               
ไม่เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่
เกิดประโยชน์กับราชการ  
 
 
 

สูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2. กิจกรรมวิเคราะหผ์ลการจัดซื้อ           
จัดจ้างประจำป ี
3. มาตรการป้องกันผลประโยชน์          
ทับซ้อนของหน่วยงาน 
4. มาตรการป้องกันการใช้จ่าย
งบประมาณที่ไมส่มควร ผดิวัตถุประสงค์ 
ไม่มีประสิทธิภาพ 
5. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
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   2.หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มี    
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 
กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ            
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนด
ตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้นำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงาน             
ที ่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2                
(พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้              
การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู ่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า              
57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนน             
ขึ้นไป   

องค์กรเพื ่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนี           
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจำปี 2564 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้              
35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 โลก ซึ่งลดลงจากปี 2563 ย่อมสะท้อนให้
ได้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน  

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครองที่ มุ่งเน้นการกระจาย
อำนาจจากส่วนกลางลงสู ่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย                
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปราศจากการทุจริต นำเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลัก
แห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
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พื้นที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จึงให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ควบคู่ไปกับการป้องกันการทุจริต โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและนำไปสู่                  
การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
(พ.ศ. 2566 – 2570) อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่กำหนดไว้ ว่า            
ในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนน         
ขึ ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู ้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI)              
อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน   
 
   3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
 

1) เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญต่อสาธารณชน  
2) เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่

ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

4) เพื ่อส ่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต                     
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

5) เพื ่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญที ่มี
ประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต 

 
   4. เป้าหมาย 
 

1) คดีทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญลดลง ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2570 
 2) องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) และมีคะแนน 
ITA 90 คะแนนขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2570  
 

   5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
 

1) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญได้แสดงเจตจำนงสุจริตต่อสาธารณชน  
  2) องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญมีว ัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจ ิตสำนึกและ                   
ความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์           
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

3) องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญมีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย 
โปร่งใส และตรวจสอบได้  

4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล
สระขวัญ 
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5) เพื ่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญที ่มี
ประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต 

 
    6. กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
 

กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล แล ะ
องค์การบริหารส่วนตำบลต่างมีข้อบัญญัติไว้อย่างชัดเจน คือ ให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสาม
ประเภทดังกล่าวปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ “ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” ในท้องถิ่น              
หากพิจารณาถึงสิ่งที่มีส่วนจูงใจให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้อำนาจหน้าที่ของตนไปในทาง           
ที่ไม่ชอบ ประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือ 

1) ปัจจัยภายใน เป็นเรื ่องที่เกี ่ยวกับจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ ตั้ง ความมีจิตสำนึก
และตระหนักในลักษณะดังกล่าวที ่มั ่นคง ไม่ขาดตกบกพร่อง แม้จะมีโอกาสและมีผลประโยชน์มากมาย             
ขนาดไหน ก็ไม่อาจจูงใจให้ตัดสินใจผิดพลาด ใช้อำนาจหน้าที่ไปหาประโยชน์ให้ตัวเอง แต่ในทางตรงข้าม           
หากจิตสำนึกและความตระหนักไม่มั ่นคง มีปัญหาและประจวบเหมาะกับมีปัจจัยภายนอกที่จะกล่าวต่อไป              
จะยิ่งมีส่วนชักนำให้มีการใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางท่ีไม่ชอบไม่ถูกต้อง 

2) ปัจจัยภายนอก คือประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะได้รับ และโอกาสของความเสี่ยงต่อการทำให้  
ถูกลงโทษที ่จะเกิดขึ ้นจากใช้อำนาจหน้าที ่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ ่งในส่วนนี ้จะเกี ่ยวเฉพาะกับ               
คนที่มีความบกพร่องในเรื่องจิตสำนึกและความตระหนักเท่านั้น เพราะตามประมวลกฎหมายอาญา คำว่า       
“โดยทุจริต” มีความหมายเดียวกันกับคำว่า “การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น”              
จึงไม่ใช่วิสัยของคนทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยนัยนี้การได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตนรวมถึงบุคคลอื่น
จะเป็นปัจจัยอีกประการหนึ่ง ที่เป็นเหตุชักนำให้คนของรัฐใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางไม่ชอบ ส่วน “ประโยชน์” 
ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อาจปรากฏตัวอยู่ในรูปแบบที่เป็น “ทรัพย์สิน” ซึ่งเป็นได้ทั้งสิ่งที่มีรูปร่างและ            
ไม่มีรูปร่าง แต่ต้องเป็นสิ่งที่มีราคาและอาจถือเอามาเป็นของตนเองได้ 

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการนำไปปฏิบัติ โดยพิจารณาจากปัจจัยจูงใจภายใน
และภายนอก และให้ความสำคัญกับความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ โดยนำหลักธรรมาภิบาลสำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นหลักสำคัญในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อีกด้วย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น แบ่งเป็น 4 มิติ ดังนี้ 

มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยประกอบด้วยสาระสำคัญ 2 ส่วน 
ส่วนที่ 1 กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เกิดจากปัจจัยภายในด้วยการสร้างวัฒนธรรมสุจริต 

สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม การคำนึงถึง
ประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ ่น ซึ ่งได้นํากลุ่มประชาชนและเด็กมารวมไว้ในส่วนนี ้ด้วย เนื ่องจาก             
เป็นการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่ว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรม
อันเป็นค่านิยมหลักได้กำหนดไว้ประการหนึ่ง คือ “การสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตน           
เป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม” รวมถึงแผนแม่บทภายใต้
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ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้กำหนดแนวทางการป้องกันการ
ทุจริตด้วยการปลูกและปลุกจิตสํานึก การเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง และหล่อหลอม
วัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ และแผนการปฏิรูปประเทศยังได้กำหนดกลยุทธการ
ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตด้วยการเร่งสร้างการรับรู้ และจิตสํานึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ซึ่งกำหนดไว้ ในมิติท่ี 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 

ส่วนที่ 2 กำหนดขึ้นเพ่ือป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยภายนอก โดยให้ความสำคัญกับ
การดำเนินการให้มีการบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส ลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งกำหนดไว้ในมิติที่ 2 การบริหาร
ราชการด้วยความโปร่งใส มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และมิติที่  4              
การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

---------------------------------------------- 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื ่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบด้วย                     
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจำนวน 58 โครงการ ดังนี ้

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเม ืองฝ่ายบร ิหาร 
ข้าราชการการเมือง  
ฝ่ายสภาท้องถิ ่น และ
ฝ่ายประจำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(1) โครงการพัฒนาความรู ้ด้านกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับ
บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
(2) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้             
ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี ่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
(3) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่นและภาคประชาชน 
(4) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัต ิงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล
สระขวัญ” 
(5) โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
(6) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปร่งใสในการปฏิบัต ิงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
(7) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู ้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต 

15,000 
 
 
 

0 
 
 
 

700,000 
 

0 
 
 

0 
 

15,000 
 
 

0 
 

15,000 
 
 
 

0 
 
 
 

700,000 
 

0 
 
 

0 
 

15,000 
 
 

0 
 

15,000 
 
 
 

0 
 
 
 

1,000,000 
 

0 
 
 

0 
 

15,000 
 
 

0 
 

15,000 
 
 
 

0 
 
 
 

1,000,000 
 

0 
 
 

0 
 

15,000 
 
 

0 
 

15,000 
 
 
 

0 
 
 
 

1,000,000 
 

0 
 
 

0 
 

15,000 
 
 

0 
 

สำนักปลดั 
 
 
 

สำนักปลดั 
 
 
 

สำนักปลดั 
 

สำนักปลดั 
 
 

สำนักปลดั 
 

สำนักปลดั 
 
 

สำนักปลดั 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเม ืองฝ่ายบร ิหาร 
ข้าราชการการเมือง  
ฝ่ายสภาท้องถิ ่น และ
ฝ่ายประจำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(8) โครงการอบรมการจัดการความรู้ในองค์กร 
(Klowledge Management : KM) 
(9) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ 
(10) โครงการบุคลากรต้นแบบด้าน “บริการ           
เป็นเลิศ” 
(11) โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะ
และซื่อสัตย์สุจริต 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

0 
 

0 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

0 
 

0 
 

 

20,000 
 

20,000 
 
 

0 
 

0 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

0 
 

0 

20,000 
 

20,000 
 
 

0 
 

0 

สำนักปลดั 
 

สำนักปลดั 
 
 

สำนักปลดั 
 

สำนักปลดั 

1.2 การสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 

(12) โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 
(13) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ตามรอยพ่อ
อยู่อย่างพอเพียง) 
(14) โครงการ “คนดีศรีตำบลสระขวัญ” 
 

100,000 
 

150,000 
 

10,000 

100,000 
 

150,000 
 

10,000 

100,000 
 

150,000 
 

10,000 

100,000 
 

150,000 
 

10,000 

100,000 
 

150,000 
 

10,000 

สำนักปลดั 
 

สำนักปลดั 
 

สำนักปลดั 

1.3 การสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

(15) โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต 
 
 
 

0 
 
 

0 0 0 0 กองการศึกษาฯ 

 รวม จำนวน 15 โครงการ 1,030,000 1,030,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.การบริหาร
ราชการด้วย
ความโปร่งใส 

2.1 การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(16) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
(17) โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงบประมาณ 
(18) มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและ
กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

0 
 

0 
 

0 

0 
 

0 
 

0 

0 
 

0 
 

0 

0 
 

0 
 

0 

0 
 

0 
 

0 

สำนักปลดั 
 

กองคลัง 
 

สำนักปลดั 

2.2 มาตรการส่งเสริม
ค ุณธรรมและความ
โปร่งใส 

(19) มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนําหลัก
คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญด้วยการ
จัดทำแผนปฏิบัต ิการป้องกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
(20) มาตรการ NO Gift Policy 
(21) โครงการ เสร ิมสร ้ า งว ัฒนธรรมการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
(22) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
(23) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
(24) ก ิจกรรม “สร ้างความโปร ่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
(25) มาตรการนําผลการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการ   
เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือนของบุคลากร 
(26) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” 
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0 
 

0 
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0 

0 
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0 
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0 
0 
 

0 
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0 
 

0 
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0 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 

0 

0 
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0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 

0 

สำนักปลดั 
 
 
 
 

สำนักปลดั 
สำนักปลดั 

 
สำนักปลดั 

 
สำนักปลดั 

 
สำนักปลดั 

 
สำนักปลดั 

 
 

กองคลัง 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.การบริหาร
ราชการด้วย
ความโปร่งใส 

2.2 มาตรการส่งเสริม
ค ุณธรรมและความ
โปร่งใส 

(27) กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปี” 
(28) มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ   
(29) มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่
ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
(30) โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ 
(31) โครงการประเม ินความพึงพอใจของ
ประชาชนที ่ม ีต ่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
(32) โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
(33) ก ิจกรรมการใช ้บ ัตรคิวในการติดต่อ
ราชการ 
(34) โครงการ “บริการเป็นเลิศ ก่อเกิดความ
ประทับใจ”(ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
ตามหลักธรรมาภิบาล) 
(35) โครงการพัฒนาระบบการให ้บร ิการ
ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
(36) มาตรการประเมินความคุ ้มค ่าในการ
บร ิหารงานขององค ์การบร ิหารส ่วนตำบล            
สระขวัญ     
(37) มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 
 

0 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 
 

0 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 
 

0 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 
 

0 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 
 

0 

กองคลัง 
 

กองคลัง 
 

กองคลัง 
 

กองคลัง 
 

สำนักปลดั 
 
 

สำนักปลดั 
 

สำนักปลดั 
 

สำนักปลดั 
 
 

สำนักปลดั 
 

สำนักปลดั 
 
 

สำนักปลดั 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.การบริหาร
ราชการด้วย
ความโปร่งใส 
 

2.3  มาตรการลดการ
ใช้ดุลพินิจในการ
ปฏิบัติงาน 
 

(38) มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบ ัติ
ราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
(39) กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ” 
(40) โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(41) โครงการจัดทำคู ่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ 
(42) โครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการ
ประชาชน 
(43) มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
(44) มาตรการกระจายอำนาจขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ     

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 

สำนักปลดั 
 

ทุกกอง 
 

สำนักปลดั 
 

สำนักปลดั 
 
 

สำนักปลดั 
 

สำนักปลดั 
 

สำนักปลดั 

 รวม จำนวน 29 โครงการ 0 0 0 0 0  
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(45) โครงการจัดเวทีประชาคม 
(46) โครงการส ่งเสร ิมการม ีส ่วนร ่วมของ
ประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
(47) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
(48) กิจกรรมส่งเสริมการมีส ่วนร่วมในการ
ประชุมสภาท้องถิ่น 
 

0 
0 
 
 

0 
 

0 

0 
0 
 
 

0 
 

0 

0 
0 
 
 

0 
 

0 

0 
0 
 
 

0 
 

0 

0 
0 
 
 

0 
 

0 

สำนักปลดั 
สำนักปลดั 

 
 

สำนักปลดั 
 

สำนักปลดั 

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

(49) มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
 

0 0 0 0 0 สำนักปลดั 

3.3 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน 
และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 
 

(50) กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
(51) โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อ
เฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล           
สระขวัญ    
 

0 
0 
 

 

0 
0 
 
 

0 
0 
 
 

0 
0 
 
 

0 
0 
 
 

สำนักปลดั 
สำนักปลดั 

 รวม จำนวน 7 โครงการ 0 0 0 0 0  
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.การยกระดับ
กลไกการ
ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน           
การควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสี่ยง
การทุจริต 

(52) โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปี 
(53) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
(54) มาตรการบริหารจัดการความเสี ่ยงการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ   
   

0 
 

0 
 

0 

0 
 

0 
 

0 

0 
 

0 
 

0 

0 
 

0 
 

0 

0 
 

0 
 

0 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

 

สำนักปลดั 
 
 

สำนักปลดั 

4.2 การส่งเสริม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิน่ 

(55) กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ 
และกฎหมายที่เกี ่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(56) กิจกรรมส่งเสร ิมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

0 
 
 

0 

0 
 
 

0 

0 
 
 

0 

0 
 
 

0 

0 
 
 

0 

สำนักปลดั 
 
 

สำนักปลดั 

4.3 มาตรการจัดการ
เร่ืองร้องเรียนการทุจริต 

(57) มาตรการจัดการในกรณีได ้ทราบหรือ            
ร ับแจ ้ งหร ือตรวจสอบพบการท ุจร ิตของ            
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
(58) มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับ
เรื ่องร้องเรียนเกี ่ยวกับการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 

0 
 
 

0 

0 
 
 

0 

0 
 
 

0 

0 
 
 

0 

0 
 
 

0 

สำนักปลดั 
 
 

สำนักปลดั 

 รวม จำนวน 7 โครงการ 0 0 0 0 0  

รวมท้ังสิ้น จำนวน  58  โครงการ 1,030,000 1,030,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000  
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ส่วนที่ 3  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

 
 
 
 
1.1 การเสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝา่ยสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
           
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร 
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่บุคลากร สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติ             
หน้าที ่การดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที ่เก ิดขึ ้นเป็นประจำมักเกิดจากเร ื ่องขาดความรอบคอบ                    
ความชํานาญ ประสบการณ์หรือขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมจึงส่งผลให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นกระทำผิดกฎหมายระเบียบต่าง ๆ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น และทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
 ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ                 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และ              
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
สำหรับบุคลากรองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
 
วัตถุประสงค ์ 
 1) เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมในองค์ความรู้ 
เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
 3) เพื ่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที ่ตามกฎหมาย ระเบียบ              
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและ              
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 60 คน 
 
 
 

มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
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วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2) ประสานบุคคลหรือหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดเตรียมการดำเนินโครงการ 
 3) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 4) จัดทำเอกสารส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5) อบรมให้ความรู้โดยวิทยากรพร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณดำเนินการ 
 จำนวน 15,000 บาท 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลพัธ์  
ผลผลิต 
 1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิก
สภาทอ้งถิ่น ไมน่้อยกว่า 1 ครั้งตอ่ปี  
 2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ ่น มีองค์ความรู้ ด้านกฎหมายระเบียบที ่เกี ่ยวข้อง              
เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ทำแบบทดสอบ/แบบประเมิน) 
 
ผลลัพธ์  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญมีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัต ิงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงส ิทธ ิเสรีภาพของประชาชน                   
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย (สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
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ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ให้แก่บุคลากรองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย     
และระเบียบที ่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ผู้บริหารและ               
สมาชิกสภาท้องถิ ่นเพื ่อเพิ ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที ่เกี ่ยวข้องกับ                 
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ผู้บริหารและ            
สมาชิกสภาท้องถิ ่นเพื ่อให้การบริหารงานและปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรมไม่เลือกปฏิบัติ             
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 
วัตถุประสงค ์ 
 1) เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมในองค์ความรู้ 
เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
 3) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอยา่งเคร่งครัดดว้ยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 80 คน 
 
วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการ/แผนงานและขออนุมัติดำเนินโครงการ/แผนต่อผู้บริหาร 
 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ความรู้ ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที ่เก ี ่ยวข้องสำหรับ                   
บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ ่นผ่านช่องทางที ่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื ่อสังคมออนไลน์                  
บอรด์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เป็นต้น 
 4) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
 5) รายงานผลการดำเนินการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี ่ยวข้องสำหรับ
บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ ่นผ่านช่องทางที ่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื ่อสังคมออนไลน์                    
บอรด์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว อย่างน้อย 5 ช่องทาง และไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
รายไตรมาส) 
 2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี ่ยวข้อง                   
เพื ่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยแบบทดสอบ/               
แบบประเมินผล) 
 
ผลลัพธ์  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญมีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และ                
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
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ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคคลากรทองถิ่นและภาคประชาชน 
 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีหน้าที่จะต้องพัฒนาในเขตพื้นที่ตำบลสระขวัญ             
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชน          
ในท้องถิ่นของตนเอง นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ที่จะต้องทำหรืออาจทำในเขตพ้ืนที่ อาทิเช่น การรักษาความสะอาด
ของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ส่งเสริมการศึกษา             
ศาสนาและวัฒนธรรม บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น                  
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก   
ป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง เป็นต้น แต่เนื่องจากการดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที ่ที ่กล่าวมาข้างต้นนั ้น ลำพังองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญดำเนินการเพียงฝ่ายเดียวคงจะไม่           
ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรและอาจขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จำเป็นจะต้องให้ทุกภาคส่วนของสังคม  
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแบบบูรณาการ ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ โดยน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน ให้เกิดการพัฒนาที่มี
ฐานรากที่แข็งแรง สามารถสร้างรายได้และสร้างความเป็นอยู่ที ่ดีให้กับประชาชน รวมทั้งสามารถแก้ไข              
ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นการอบรมให้ความรู้และการศึกษาดูงานตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ก็จะทำให้
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ภาคผู้นำ และภาคประชาชน ได้รับความรู้และได้ศึกษา    
แนวคิด วิธีการ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ตำบลสระขวัญ โดยเฉพาะในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวางผังเมือง การศึกษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของ
ท้องถิ่นต่าง ๆ และการรวมกลุ่มสร้างอาชีพและเพ่ิมมูลค่าของสินค้า     
                  องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว ประกอบกับมีอำนาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีอำนาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงได้จัดทำโครงการการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นและภาคประชาชนขึ้น 
 
วัตถุประสงค ์ 
 1) เพื ่อจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรท้องถิ ่นและภาคประชาชน (คณะผู ้บริหาร              
สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชน) ให้มีความรู้ในเรื่องการมีส่วนร่วม กฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ                 
และสิ่งแวดล้อม การวางผังเมือง การอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และการสร้างอาชีพ   

2) เพื่อให้บุคลากรท้องถิ่นและภาคประชาชน ได้รับความรู้และนำประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษา         
ดูงานมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชน 
 3) เพื่อให้บุคลากรท้องถิ่นและภาคประชาชน ได้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน  
 4) เพื่อให้บุคลากรท้องถิ่นและภาคประชาชน ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
บุคคลทั่วไป และรู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม     
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กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากร ผู้นำชุมชน และประชาชน จำนวน 100 คน 
 
วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการ/แผนงานและขออนุมัติดำเนินโครงการ/แผนต่อผู้บริหาร 
 2) ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

๓) ดำเนินงานตามโครงการ 
4) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 

 5) รายงานผลการดำเนินการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 จำนวน 700,000.- บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2570 จำนวน 1,000,000.- บาท 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
 1) คณะผู ้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ ่น บุคลากร ผู ้นำชุมชน และประชาชนได้ร ับความรู ้และ                
มีประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน สามารถนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
และช ุมชนให้เก ิดความเจร ิญก้าวหน้าตามหลักปร ัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดทฤษฎี อ่ื น ๆ                     
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและประหยัด 
อนุรักษ์ไว้ซึ ่งศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น มีความตระหนักในเรื่องการวางผังเมือง               
และการนำแนวคิด เทคนิคและการบริหารจัดการที่ดีมาประยุกต์ใช้เพื่อนำไปสู่การสร้างอาชีพที่ถาวรและ             
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าอย่างมีมาตรฐานสากล 

๒) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากร ผู้นำชุมชน และประชาชนเกิดความตระหนักและ                
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชน แบบบูรณาการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
   3) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากร ผู้นำชุมชน และประชาชนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถ                 
เป็นแบบอย่างท่ีดี แนะนำ สื่อสารและทำงานกับบุคคลอ่ืนได้   
 
ผลลัพธ์  
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากร ผู้นำชุมชน และประชาชนได้รับความรู้และสามารถนำ
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป (สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ” 
 
หลักการและเหตุผล 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัยซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษ                
ตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ นอกจากนี ้สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตาม               
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี ่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื ่นใด                       
โดยมีว ัตถุประสงค์ เพ่ือกำหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที ่ม ิชอบโดยอาศัย                
ตำแหน่งหน้าที ่และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม                  
ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรนําแนวทางการดำเนินการดังกลา่วมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
 ดังน ั ้น เพื ่อให้ เก ิดความโปร่งใสในการปฏิบ ัต ิงานและเป็นที ่เช ื ่อถ ือไว้วางใจของประชาชน                    
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญจึงได้จัดทำมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำทุกระดับนําไปใช้                
ในการปฏิบัติหน้าที ่ด้วยความซื ่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซอ้น 
 
วัตถุประสงค ์ 
 1) เพื ่อเป็นเครื ่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 2) เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญเพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3) เพื่อทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้มีส่วนไดเ้สีย 
 4) เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจ               
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองคก์ร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชนและ  
ต่อสังคมตามลำดับ 
 5) เพื ่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที ่อาจเกิดขึ้น        
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บร ิหาร สมาช ิกสภาท้องถ ิ ่น พน ักงานส ่วนตำบล ล ูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง                 
จำนวน 80 คน 
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วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ 
 2) กำหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับบุคคลในองค์กร        
และสาธารณชน 
 3) ประสานงานบุคคลหรือหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดำเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด 
 4) ดำเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพื ่อใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึง             
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด 
 5) ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชน
ให้มีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื ่อง 
กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ          
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด) 
 6) ประเมินและติดตามผลการดำเนินการ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
 2) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างมีความรู้                 
ความเขา้ใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
 
ผลลัพธ์  
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระขวัญปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ (สํารวจโดยใช้               
แบบประเมินติดตามผล) 
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ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
  
หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบ        
ต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้ 
เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ 
ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จึงได้ดำเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญเพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 
 
วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซอ้น 
 2) เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของขา้ราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 3) เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญมีจิตสํานึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมัน่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หนว่ยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รปัชัน มุ่งสู่การเป็นขา้ราชการทอ้งถิ่นไทยใสสะอาด 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 50 คน 
 
วิธีการดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซอ้นของตำแหน่งตา่ง ๆ 
 2) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำ           
รา่งคูม่ือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
 3) จัดทำช่องทางเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
 4) ปรับปรุงขั ้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื ่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นฯ และจัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซอ้น 
 5) จัดประชุมเพื ่อให้ความรู้เรื ่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพื ่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซอ้นแกบุ่คลากรของหน่วยงาน 
 6) เผยแพร่คูม่ือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
และสาธารณะชนให้รับทราบ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
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ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลพัธ์  
ผลผลิต 
 1) พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญมีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน               
รอ้ยละ 80 ของจำนวนพนักงานฯ (สํารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู้) 
 2) มีคู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น จำนวน 1 ชุด 
 3) มีการเผยแพร่คูม่ือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน อย่างน้อย 2 ช่องทาง 
(เช่น เว็บไซต์หนว่ยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์หนว่ยงาน หนังสือเวียน เป็นต้น) 
 
ผลลัพธ์  
 พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญมีความประพฤติปฏิบัติงานยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวม   
ไมม่ีผลประโยชนทับซ้อน (สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความโปรงใสในการปฏิบัติงานขององคการบริหาร             
สวนตำบลสระขวัญ 
 
หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทั้งยังส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติ เป็นปัญหา
ลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการมีการบริหารงานอย่างไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม               
รวมไปถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นอย่างมากมาย ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อประเทศ
อย่างมหาศาล โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการ
ทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานทางราชการอยู่ เสมอ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เป็นองค์กรที่มีหน้าที่
ในการให้บริการสาธารณะ ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนและมีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่น ดังนั้น                 
ในการปฏิบัติงานและการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและ
ประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือได้ใช้อำนาจใน
ตำแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต          
คอรัปชัน ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ                  
จึงได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร               
ส่วนตำบลสระขวัญขึ้น เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง มีหลักการและแนวทางในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างให้บุคลากรดังกล่าว            
เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ป้องกันและลดโอกาสการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการ 
และปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ปฏิบัติราชการ อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรให้สามารถ
ทำงานด้วยความโปร่งใสตามหลักนิติธรรมและหลักคุณธรรม 
 
วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้ผู ้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น 
 2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม               
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์           
ทับซ้อน) และกฎหมายการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งกฎหมายในด้านต่าง ๆ 
 ๓) เพื่อให้ผู ้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน มีจิตสำนึกต่อหน้าที ่และยึดมั ่นในความซื ่อสัตย์สุจริตเพื ่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน ๖0 คน    
 
วิธีดำเนินการ 

1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
2) กำหนดรูปแบบ กําหนดการ และหัวข้อการอบรม 

 3) ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสาร ประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์  
 4) ดำเนินการอบรม 
 5) รายงานผลการดำเนินการ 
 
ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 จำนวน  15,000.- บาท 
  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลพัธ์  
ผลผลิต 
 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยม           
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า                 
ร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล) 
 
ผลลัพธ์ 
 ๑) ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นกลไกสำคัญในการ
ตรวจสอบและการต่อต้านการทุจริต  
 2) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กฎหมายการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งกฎหมายในด้านต่าง ๆ 
(สํารวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล) 
           3) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) ในการปฏิบัติราชการ (สํารวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล) 
 4) ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน              
มีจิตสำนึกต่อหน้าที่และยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ                  
(สํารวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล) 
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ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างองคค์วามรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
 
หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่าประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่ งเน้นการสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
 ดังนั ้น องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญจึงได้กำหนดดำเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้                
ด้านการตอ่ต้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญมีความรู้ความเขา้ใจในการ
ต่อต้านการทุจริต สอดส่อง เฝ้าระวังไม่ให้เกิดการกระทำการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริตอันจะนําไปสู่การ          
เป็นองคก์รที่ปลอดทุจริตในที่สุด 
 
วัตถุประสงค ์ 
 1) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น           
ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานจ้าง 
 2) เพ่ือใหค้ณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ขา้ราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
เฝ้าระวังการทุจริตและร่วมกันต่อต้านการทุจริต 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 60 คน 
 
วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการและขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ 
 2) ประสานบุคคลหรือหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือกำหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล 
 3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี ่ยวข้องกับการปลูกจิตสํานึกด้านการต่อต้าน              
การทุจริต 
 4) นําข้อมูลที ่ได้มาจัดทำเป็นสื ่อเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรูปแบบที ่กำหนด (เช่น แผ่นพับ                
จดหมายขา่ว วีดิทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) 
 5) ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและ          
ถือปฏิบัติอยา่งเครง่ครัดตามแนวทางและช่องทางท่ีกำหนด 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลพัธ์  
ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตจำนวนอย่างน้อย 5 เรื่องข้ึนไป 
 2) คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง          
มีความรู้ด้านการตอ่ต้านการทุจริต (สํารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
 
ผลลัพธ์  
 คณะผู้บริหารท้องถิ ่น สมาชิกสภาท้องถิ ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง              
เฝ้าระวังการทุจริตและร่วมกันต่อต้านการทุจริต (สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมการจัดการความรู้ในองค์กร (Klnowledge Management : KM) 
 
หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ 
กำหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน 
 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด ในฐานะงานที่ทำหน้าที่ในการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการจัดการความรู้ในองค์กร (Klnowledge 
Management : KM) เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
สระขวัญเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีวิธีบริหารที่ดี 
 
วัตถุประสงค ์ 
 1) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้ในองค์กร (Klnowledge Management : KM)  
 2) เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญสามารถเข้าถึง
ความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้มีความสามารถ          
ในเชิงแข่งขันสูงสุด 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 50 คน 
 
วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2) กำหนดรูปแบบ กําหนดการ และหัวข้อการฝึกอบรม 
 3) ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสาร ประกอบการฝึกอบรม และวัสดุอุปกรณ์  
 4) ดำเนินการฝึกอบรม 
 5) รายงานผลการดำเนินการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณดำเนินการ 
 จำนวน  20,000.-  บาท 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลพัธ์  
ผลผลิต 
 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญสามารถเข้าถึงความรู้และ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้มีความสามารถมีความสามารถ
ในเชิงแข่งขันสูงสุด (สํารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
 
ผลลัพธ์  
 1) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความรู ้ความเข้าใจในการจัดการความรู ้ในองค์กร 
(Klnowledge Management : KM) (สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 2) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้มีความสามารถมีความสามารถ ในเชิงแข่งขันสูงสุด (สํารวจโดยใช้แบบประเมิน
ติดตามผล) 
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ชื่อโครงการ : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค การบริหารสวนตำบล              
สระขวัญ 
 
หลักการและเหตุผล 
 1.1 ภาวะการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการและการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม่ ผู้นำหรือผู้บริหารองค์กรต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัว 
แบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร ปรับเปลี ่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน                    
เพ่ือแสวงหารูปแบบใหม่ๆ และนำระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์กรไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์กร เพ่ือให้องค์กรสามารถใช้และพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม  
 1.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี พ.ศ. 2546                 
มาตรา 11 ระบุดังนี้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้      
อย่างสม่ำเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการได้อย่าง ถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ       
มีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” ในการบริหารราชการส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และสถานการณ์ของต่างประเทศที่
มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม่จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่อง            
ถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ใหม่ตามวิชาการสมัยใหม่และนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการ
ตลอดเวลาในพระราชกฤษฎีกานี้จึงกำหนดเป็นหลักการว่าสวนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
  1.2.1 ต้องสร้างระบบให้สามารถรับข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
  1.2.2 ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
  1.2.3 ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการ เพื่อให้ทางราชการทุกคนมีความรู ้ ความสามารถในวิชาการสมั ยใหม่ตลอดเวลา                
มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
  1.2.4 ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน
และกัน เพ่ือการนำมาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ ประกอบกับนโยบายและวาระ
แห่งชาติของรัฐบาล กำหนดให้ข้าราชการมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการทำงาน  
  งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะขวัญ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ
การพัฒนาบุคลากร จึงได้จัดทำโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหาร           
สวนตำบลสระขวัญขึ้น 
 
 
 
 
 



 37 

วัตถุประสงค ์ 
 1) เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการทำงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2) เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญทำงานตามเป้าหมายของกระทรวงมหาดไทย  
  - เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
  - เกิดผลสำเร็จต่อภารกิจของรัฐ 
  - เกิดความมีประสิทธิภาพ 
  - เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน 
 3) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันและ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 4) เพื ่อให้บุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจในหลักการของการทำงานเป็นทีม คุณธรรม จริยธรรม และ             
ธรรมาภิบาลในการทำงาน 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 50 คน 
 
วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2) กำหนดรูปแบบ กําหนดการ และหัวข้อการฝึกอบรม 
 3) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสาร ประกอบการฝึกอบรม และวัสดุอุปกรณ์  
 4) ดำเนินการฝึกอบรม 
 5) รายงานผลการดำเนินการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณดำเนินการ 
 จำนวน  20,000.-  บาท 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลพัธ์  
ผลผลิต 
 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญสามารถเข้าถึงความรู้และ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้มีความสามารถมีความสามารถ
ในเชิงแข่งขันสูงสุด (สํารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
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ผลลัพธ์  
 1) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการทำงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 2) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทำงานตามเป้าหมายของกระทรวงมหาดไทย  
 3) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปัจจุบันและระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง (สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 4) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความรู ้ความเข้าใจในหลักการของการทำงานเป็นทีม 
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการทำงาน (สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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ชื่อโครงการ : โครงการบุคลากรต้นแบบด้าน “บริการเป็นเลิศ” 
 
หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันองค์กรปกครองสวนท้องถิ ่นมีภารกิจที ่สำคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำหนด                
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและ
ภารกิจที่ได้รับการถา่ยโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 1 และหมวด 8 ชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ในเรื่องต่าง ๆ เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกินความจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รบัการตอบสนองอย่างทั่วถึง ซึ่งภารกิจที่สำคัญ
คือการบริการประชาชนตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากพนักงานหรือ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจิตในการให้บริการและให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ                
ก็จะก่อให้เกิดความพึงใจในการให้บริการของประชาชนผู้รับบริการ หากองค์กรมีการยกย่องชมเชยหรือ                 
ให้รางวัลพนักงานหรือบุคลากรที่ให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ บริการด้วยความเป็นธรรมและไม่เลือก
ปฏิบัติก็จะเป็นต้นแบบให้แก่พนักงานและบุคลากรคนอื่น ๆ ในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจ
ให้แก่พนักงานบุคลากรผู้ให้บริการให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการต่อไป  
 เพื่อให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอํานวย             
ความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ ่นและ               
เพื ่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่ เลือกปฏิบัติและสร้างขวัญและกําลังใจ                  
ให้พนักงานบุคลากร ผู้ให้บริการให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ จึงได้จัดทำโครงการบุคลากรต้นแบบด้าน 
“บริการเปน็เลิศ” 
 
วัตถุประสงค ์ 
 1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านบริการยอดเยี่ยมและเป็นต้นแบบให้แก่บุคลากรคนอื่น ๆ 
ให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการเท่าเทียมกันและเป็นธรรม 
 2) เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรในการให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ 
 3) เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในทอ้งถิ่น 
 4) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการและเกิดความเชื่อมั่นใน
องคก์ร 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
วิธีดำเนินการ 
 1) แตง่ตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบด้านบริการเป็นเลิศ 
 2) คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑก์ารคัดเลือกบุคลากรต้นแบบด้านบริการเป็นเลิศ 
 3) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรต้นแบบด้านบริการเป็นเลิศและเผยแพร่ให้บุคลากร 
ให้ทราบ 
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 4) เชิญชวนให้สำนัก/กองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นส่งบุคลากรในสังกัดที ่มีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์เพ่ือเขา้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรต้นแบบด้านบริการเป็นเลิศ 
 5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรต้นแบบด้านบริการเป็นเลิศ โดยประเมินผลจาก
หลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยนําผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการจากประชาชนมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน
รว่มดว้ย 
 6) ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบด้านบริการเป็นเลิศ 
 7) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรต้นแบบด้านบริการเป็นเลิศ 
 8) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บุคลากรต้นแบบด้านบริการเป็นเลิศให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางที ่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื ่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์
จดหมายขา่ว เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เป็นต้น 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลพัธ์   
ผลผลิต  

มีพนักงานตน้แบบด้านบริการประชาชนยอดเยี่ยม 
 
ผลลัพธ์  
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ           
การใหบ้ริการ) 
 2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรมเลือกปฏิบัติลดลง 
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ชื่อโครงการ : โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะและ              
ซื่อสัตย์สุจริต 
 
หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีภารกิจที ่สำคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำหนด                
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและ
ภารกิจที่ได้รับการถา่ยโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 1 และหมวด 8 ชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ในเรื่องต่าง ๆ เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง หากพนักงานหรือ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต
จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด ลดปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นได้             
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญจึงได้ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน 
ด้วยความวิริยะอุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อยกย่องชมเชยหรือให้รางวัลพนักงานหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่พนักงานและบุคลากร           
คนอื ่น ๆ ในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่พนักงานบุคลากรให้ปฏิบัติงานเป็นไป               
ตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริตต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดพนักงานตน้แบบด้านการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 2) เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิร ิยะ
อุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต 
  
กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
วิธีดำเนินการ 
 1) แต่งตั ้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะ
อุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต 
 2) คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑก์ารคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติ 
 3) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกและเผยแพร่ให้บุคลากรทราบ 
 4) เชิญชวนให้สำนัก/กองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นส่งบุคลากรในสังกัดที ่มีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์เพ่ือเขา้รับการคัดเลือก 
 5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน 
ด้วยความวิริยะอุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต 
 6) ประกาศผลการคัดเลือก 
 7) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
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 8) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บุคลากรที ่ได้รับการเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื ่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์            
จดหมายขา่ว เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เป็นต้น 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลพัธ์  
ผลผลิต 
 มีบุคลากรต้นแบบด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต 
 
ผลลัพธ์  
 เรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 
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1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในทอ้งถิ่น 
 
ชื่อโครงการ : โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 
 
หลักการและเหตุผล 
 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีส ินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ ้าอยู ่หัว                         
มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยราชการ
ในพระองค์ 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ          
จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกใน             
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ
นานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนรวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ 
รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหา
ให้แก่เพ่ือนร่วมชาติตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน  
 องค์การบร ิหารส่วนตำบลสระขวัญจึง ได ้จ ัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทาง              
พระราชดำริ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”               
เพ่ือแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์              
ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ โดยมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้ ตัดหญ้า ตกแต่งกิ ่งปลูกต้นไม้               
ใส่ปุ๋ย และเก็บขยะทำความสะอาดรอบสำนักงาน เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ร่วมทำกิจกรรม 
 
วัตถุประสงค ์ 
 1) เพื ่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย ์ไทย               
ทุกพระองค์ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์  
 2) เพื่อน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”    
ในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง  
 3) เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมใจกันร่วมทำกิจกรรม มีความเสียสละความสมัครสมานสามัคคี        
เพ่ือประโยชน์สุขต่อหมู่บ้าน/ชุมชน/ประเทศ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู ้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานเจ้าหน้าที ่ กำนัน  ผู ้ใหญ่บ้าน                     
จิตอาสา หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ และประชาชนตำบลสระขวัญ จำนวน 100 คน 
 
วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ 
 2) ประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม/หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ 
 3) จัดเตรียมสถานที่ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางปฏิบัติการจัดสถานที่ศาสนพิธีของพระมหากษัตริย์  
 4) ดำเนินโครงการ  

5) รายงานผลการดำเนินการ 
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ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณดำเนินการ 
 จำนวน  100,000.-  บาท 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต 
 1) ผ ู ้ เข ้าร ่วมกิจกรรมได้แสดงความจงร ักภ ักด ีและน้อมสำนึกในพระมหากร ุณาธ ิค ุณของ
พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์อันเป็นการทำดีด้วยหัวใจ  
 2) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมและบุคลกรของภาครัฐให้เกิดจิตสำนึกและ            
การรับผิดชอบต่อสังคม 
 3) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเสียสละ เกิดความสมัครสมานสามัคคี สามารถพัฒนาพื้นที่ให้สะอาดมี
ความเป็นระเบียบและเกิดประโยชน์ต่อหมู่บ้าน/ชุมชน  
 
ผลลัพธ์  
 ประชาชนร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมและสาธารณประโยชน์ (สํารวจโดยใช้แบบประเมิน           
ติดตามผล) 
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ชื่อโครงการ : โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ตามรอยพอ อยู่อย่างพอเพียง) 
 
หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้ร ัฐพึงจ ัดให้ มี      
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการ    
จัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว             
โดยย ุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี  (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นย ุทธศาสตร์ชาต ิฉบ ับแรกของประเทศไทย                      
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพื ่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการปลูกฝังให้คนไทย
ไม่โกง โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสํานึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติ            
เชิงบวก รวมทั้งคุณธรรมจริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคมควบคู่กับการ
ปลูกฝังจิตสํานึก ความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและ         
การรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระทำผิดหรือ
ผู้กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ดังนั ้น องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญจึงได้ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ตามรอยพอ            
อยูอย่างพอเพียง) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวันไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยรา้ยแรงของการทุจริต 
 
วัตถุประสงค ์ 
 1) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน 
 2) เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตให้แกป่ระชาชน 
 3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจำวัน 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 100 คน 
 
วิธีดำเนินการ 
 1) จดัทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวขอ้งเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) กำหนดรูปแบบ กําหนดการ และหัวข้อการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสาร ประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ 
  5) ดำเนินการตามรูปแบบและกําหนดการที่กำหนด 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 
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ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณดำเนินการ 

จำนวน  150,000.-  บาท 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลพัธ์  
ผลผลิต 
 1) มีการจัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง 
 2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปร ัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําไปปร ับใช้ ใน
ชีวิตประจำวันไดไ้มน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
 
ผลลัพธ์  
 ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ ในชีวิตประจำวันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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ชื่อโครงการ : โครงการ “คนดีศรีตำบลสระขวัญ” 
 
หลักการและเหตุผล 
 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย้งแข่งขันเพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม   
ทำใหก้ารมีคุณธรรมจริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับ ทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการกอ่อาชญากรรมและอ่ืน ๆ 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอยา่งที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนตำบล
สระขวัญจึงจัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่            
ผู้กระทำความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอยา่งเพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากความดี
และคุณธรรมเป็นรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
 
วัตถุประสงค ์ 
 1) เพ่ือยกยอ่งเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม 
 2) เพ่ือยกยอ่งเชิดชูเกียรติบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 3) เพ่ือยกยอ่งเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 4) เพื ่อสร้างขวัญกําลังใจตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที ่ดี               
อันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งข้ึน 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคคลในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
วิธีดำเนินการ 
 1) แตง่ตั้งคณะทำงานยกยอ่งเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
 2) คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑย์กย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
 3) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์และ
เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 
 4) คณะทำงานฯ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
 5) ประกาศผลการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ และเผยแพร่ให้แก่
สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 
 6) ดำเนินการจัดพิธีการมอบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
 7) รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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งบประมาณดำเนินการ 
 จำนวน  10,000.-  บาท 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลพัธ์  
ผลผลิต                                      
 จำนวนบุคคลที่ได้รับการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
 
ผลลัพธ์  
 1) มีหน่วยงานและบุคคลต้นแบบที่ดีปรากฏต่อสังคม 
 2) ประชาชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขวัญกําลังใจและมีจิตสํานึกปฏิบัติตนเป็น        
ประโยชน์ต่อสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 49 

1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 
 
ชื่อโครงการ : โครงการประกวดคําขวัญต่อต้านการทุจริต 
 
หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ปัจจุบันประชาชนจำนวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ หากตนเอง
ได้รับผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็กเยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน 
หากปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทย
และสง่ผลเสียต่อสังคมในด้านอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย 
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที ่ในการจัดระบบ             
การบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทย
ให้เป็นคนที่สมบูรณ ์ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญจึงได้จัดกิจกรรมการ
ประกวดคําขวัญต่อต้านการทุจริตขึ ้น เพื ่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสำคัญหันมาสนใจ          
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นกําลังสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและ            
การโกงทุกรูปแบบและเป็นการป้องกันและแก้ไขปญัหาทุจริต 
 
วัตถุประสงค ์ 
 1) เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกดา้นจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชนไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 2) เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชนและให้เกิดจิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทำ     
ความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 3) เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย่างสร้างสรรค์ มีคุณค่าในทาง
ภาษาท่ีสื่อถึงการต่อต้านการทุจริต 
 4) เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์  
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  
 
วิธีดําเนินงาน 
 1) เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 2) แตง่ตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวด 
 3) ประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนส่งคําขวัญเข้าประกวด 
 4) ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญกำหนด 
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 5) ทำพิธีมอบรางวัล 
 6) ติดตามประเมินผลการดำเนินการ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลพัธ์  
ผลผลิต 
 ไดค้ําขวัญต่อต้านการทุจริต  
 
ผลลัพธ์  
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ตื่นตัวเห็นความสำคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน           
ที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นกําลังสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบไม่น้อยกว่า              
รอ้ยละ 80 ของผู้เขา้ร่วมประกวด (สํารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
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2.1 การเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
 
ชื่อโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลขา่วสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
 
หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น เพื่อที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
จึงได้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงข้อมูล         
ข่าวสารให้ครบถว้น และเป็นปจัจุบันผ่านช่องทางในสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
 
วัตถุประสงค ์ 
 1) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอยา่งครบถ้วน ถูกต้องและเปน็ปจัจุบัน 
 2) เพ่ือมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงานสำหรับประชาชน 
 3) เพ่ือจัดแสดงข้อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
 4) เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
  
กลุ่มเป้าหมาย 
 ศูนยข้์อมูลขา่วสารองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
วิธีดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพ่ือดำเนินการให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 2) แตง่ตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 3) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
มีการแสดงข้อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
ทางเว็บไซตข์องหน่วยงานและสื่ออ่ืน ๆ 
 5) จัดทำข้อมูลแสดงการดําเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นระยะสม่ำเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ  การคํานวณราคากลาง               
การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎ ข้อบังคับท่ีกำหนดแกป่ระชาชนอยา่งครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 

มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส  
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 6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อสอบถาม
หรือขอขอ้มูลหรือรับฟังคําติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การให้บริการ เช่น  

    - มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจา้หน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาทำการ 
     - แต่งตั ้งเจ้าหน้าที ่ผู้ร ับผิดชอบ เพื ่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ร ับบริการที ่จะ            
ติดต่อสอบถาม/ขอขอ้มูล/แสดงความคิดเห็น 
     - มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น 
การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น 
 7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดําเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือ           
ระบบ Call Center 
 9) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 10) จัดทำรายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการและสรุปผลเสนอ            
ผู้บริหาร 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลพัธ์  
ผลผลิต 
 1) มีจำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง 
 2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบล           
สระขวัญให้มีข้อมูลที่ครบถว้นถูกต้องเป็นปจัจุบัน 
 
ผลลัพธ์  
 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบสํารวจ
ความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลขา่วสาร) 
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ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 
 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วยตนเองทั้งใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที ่และกฎหมายที ่กำหนดไว้ ดังนั ้น การที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต             
มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กำหนดให้การจัดซื ้อจัดจ้างให้ส่วนราชการ
ดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคาและประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงดำเนินโครงการเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง           
ไดทุ้กโครงการและกิจกรรม 
 
วัตถุประสงค ์ 
 1) เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม 
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 2) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3) เพ่ือป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 1) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 2) ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
วิธีดำเนินการ 
 1) รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
 2) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุให้ประชาชนได้ 
ทราบผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่าง ๆ 
 3) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า และสร้างการมีส่วนรวมในการติดตามและ
ตรวจสอบการใช้จา่ยงบประมาณ 
 4) ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวขอ้งกับการพัสดุ 
 5) จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เช่น 
สังเกตการณ ์ติดตามผลการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น 
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 6) ประชุมกำกับติดตามการใช้จา่ยงบประมาณประจำปี  
 7) รายงานผลการดำเนินการและเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่  
      7.1) ผลการดำเนินโครงการ 
      7.2) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
      7.3) รายงานสรุปผลการใช้จา่ยงบประมาณประจำปีตามวงรอบที่กฎหมาย/ระเบียบกำหนด 
      7.4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี  
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลพัธ์  
ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไมน่้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 2) มีการจัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการใช้จา่ยงบประมาณ จำนวน 1 ครั้ง 
 
ผลลัพธ์   
 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลง 
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ชื่อโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
  
หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะทั้งในเรื่องการจัดหา
รายได้ การใช้จ่ายเงิน การบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระขวัญจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงาน      
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้น เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ         
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญได้ จึงได้จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและ
มาตรการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญเพ่ือให้มีการเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดไว้ รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศเผยแพร่
ข้อมูลขา่วสารที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
วัตถุประสงค ์ 
 1) เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดไว้ เช่น  
ข้อมูลข่าวสารที่เกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ  การจัดซื้อ                 
จัดจ้าง ฯลฯ 
 2) เพื่อกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎ ข้อบังคับท่ีกำหนด 
 3) เพ่ือกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องให้ปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที ่เกี ่ยวข้องกับ            
การปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
 4) เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใสและประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 สำนักและกองต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
วิธีดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 2) ประชุมคณะทำงานฯ 
     2.1) กำหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับ
สาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ และช่องทาง  
ที่หลากหลายใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
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  2.1.1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร 
อำนาจหน้าท ี ่  แผนย ุทธศาสตร์หร ือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อม ูลการต ิดต่อ กฎหมายที ่ เก ี ่ยวข้อง                             
ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือขา่ยสังคมออนไลน์ (Social Network) 
  2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดําเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการดําเนินงาน
ประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดําเนินงานประจำปี คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน              
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้  
บริการ E - Service 
  2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานการ
กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
  2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื ่องร้องเรียนการทุจริต และการ                   
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
    2.2) กำหนดแนวทาง/มาตรการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ            
ให้บริการต่าง ๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน 
 3) ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่          
ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญให้ผู้บริหารทราบ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลพัธ์  
ผลผลิต 
 1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่หลากหลายใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
      1.1) ข้อมูลพื้นฐาน 
      1.2) การบริหารงาน 
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       1.3) การบริหารเงินงบประมาณ 
       1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
       1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส 
 2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีกำหนดไว้  
 3) กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎขอ้บังคับท่ีกำหนด 
 4) กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เปน็ประโยชน์ต่อประชาชน 
 
ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
ไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 
 2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล              
สระขวัญ 
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2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
        
ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื ่อยกระดับคุณธรรมและ             
ความโปร่งใส 
 
หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับท้องถิ่นและคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต  
รวมทั้งผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้ 
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จึงได้มีการดำเนินการจัดทำมาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต           
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
 
วัตถุประสงค ์ 
  1) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญแสดงเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรม
มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
  2) เพื ่อประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื ่อยกระดับคุณธรรมและ              
ความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญสู่การรับรู้ของสาธารณชน 
  3) เพื ่อขับเคลื ่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ    
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  
2) ประชาชน 

 
วิธีดำเนินการ 
  1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ 
  2) กำหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
  3) จัดทำประกาศเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หนว่ยงาน 
  4) ผู้บริหารกำหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงานด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริตฯ 
  5) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
 
 
 



 59 

  7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่กำหนด 
  8) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  9) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  10) รายงานผลการดำเนินการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลพัธ์  
ผลผลิต 
 1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 
 2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหารเพื ่อพัฒนาหน่วยงานเพื ่อยกระดับคุณธรรมและ             
ความโปร่งใส 
 3) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารสว่น
ตำบลสระขวัญ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
ผลลัพธ์  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑก์ารประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 
 
หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอยางที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อนําไปสู่ เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ” อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ            
มิชอบ ประเด็นปฏิรูปด้านการป้องปรามได้กำหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบกรณีปล่อยปละละเลย              
ไมด่ำเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต            
ในระดับท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหาร
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่งจึงได้เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy ขึ ้น เพื ่อหลีกเลี ่ยง                
การกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที ่ซ ึ ่งนําไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือ            
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซอ้น 
 
วัตถุประสงค ์ 
  1) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
  2) เพ่ือแสดงเจตจํานงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระขวัญ มีวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
วิธีดำเนินการ 
  1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดทำมาตรการ “NO Gift Policy ไมร่ับ - ไมใ่ห้” 
  2) จัดทำประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
  3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy 
  4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบ              
โดยทั่วกัน 
  5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 
  6) รายงานผลการดำเนินการ 
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ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลพัธ์  
ผลผลิต 
 1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จำนวน 1 ฉบับ 
 2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญดำเนินการ
ตามแนวทาง NO Gift Policy จำนวนร้อยละ 100 (สํารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบสํารวจ) 
 
ผลลัพธ์  
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นไม่มีเรื ่องร้องเรียน            
เรื่องสินบน 
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ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเทา่เทียมกัน 
 
หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 52 กำหนดให้         
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์ 
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการเพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้ 
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น            
ต้องให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติโดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการ               
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้โดยเฉพาะ
หลักนิติธรรมและความเสมอภาคที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคำนึงถึงการจัดทำบริการสาธารณะที่
ครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้น ๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ
อนุญาต และการใช้อำนาจอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ 
และคำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรมไม่เลือกปฏิบัติและไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง 
ทั้งนี้ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่และผู้ที ่มาประกอบกิจการในพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ             
เพื่อให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลและอํานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อให้เกิดความ          
พึงพอใจแกป่ระชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือกำกับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่
ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์สุข            
ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิดความความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและ             
ความคุ้มค่า องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญจึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการ              
อย่างเทา่เทียมกัน 
 
วัตถุประสงค ์ 
  1) เพ่ือยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 2) เพื ่อให้เจ้าหน้าที ่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบล            
สระขวัญให้บริการประชาชนอย่างเปน็ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
  3) เพื ่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ร ับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในทอ้งถิ่น 
  4) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการและเกิดความเชื่อมั่นใน
องคก์ร 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
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วิธีดำเนินการ 
  1) ผู้บริหารกำหนดประเด็นการให้บริการอย่างเทา่เทียมกันไว้ในพันธกิจของหน่วยงาน 
  2) แตง่ตั้งคณะทำงานเพ่ือดําเนินงานตามพันธกิจการให้บริการอยา่งเท่าเทียม 
  3) ประชุมคณะทำงานเพ่ือกำหนดแนวทาง/แผนงานในการดําเนินงาน 
  4) จัดทำแนวทาง/แผนงานการดําเนินงาน 
  5) ชี้แจงแนวทาง/แผนการการดำเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  6) ดำเนินการตามแนวทาง/แผนการดําเนินงาน 
  7) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
  8) รายงานผลการดำเนินการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลพัธ์  
ผลผลิต 

1) มีการกำหนดประเด็นการให้บริการอย่างเทา่เทียมกันเป็นพันธกิจของหน่วยงาน 
2) มีแนวทาง/แผนการดําเนินงานในการให้บริการอย่างเทา่เทียมกัน 

 
ผลลัพธ์  
 1) ประชาชนผู้ร ับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ                  
การใหบ้ริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่นอยกว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
การใหบ้ริการ) 

2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรมเลือกปฏิบัติลดลง 
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ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญในการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน โดยการจัดทำ “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบล          
สระขวัญ” เพื่อปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ตามภาระหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรดา้นคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
 
วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
  
วิธีดำเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
  2) ประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือดำเนินการ ดังนี้ 

    2.1) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

    2.2) จัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยต้องมี
รายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที ่เกี ่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ               
การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นําไปสู่การปฏิบัติ และการรายงานผล เป็นต้น 
  3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์ของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงช่องทางอ่ืน ๆ 
  4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและ           
ความโปร่งใส 
  5) ปฏิบัติตามมาตรการ 
  6) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
  7) รายงานผลการดำเนินการ 
  8) เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

 
ผลผลิต/ผลลพัธ์  
ผลผลิต 

มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลลัพธ์  

องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑก์ารประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 66 

ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 
หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
พ.ศ. 2542 ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น          
โดยให้มีอำนาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้ 
เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนําหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือ
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น  
ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าใน 
เชิงภารกิจของรัฐ การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ ่มมาจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทำงานที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมเพื่อนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและการให้บริการที่เป็นธรรม 
ตรวจสอบไดอ้ย่างแท้จริงต่อไป 

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม             
หลักคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้ องค์การบริหารส่วนตำบล           
สระขวัญจึงไดจ้ัดให้มีมาตรการสรางความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
 
วัตถุประสงค ์ 
  1) เพื่อกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 2) เพื ่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบขั ้นตอนการปฏิบัติงานที ่ถูกต้ อง โปร่งใสสามารถ             
ตรวจสอบได ้
  3) เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
  4) เพื ่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ           
ไดค้นดีคนเกง่เขา้มาทำงาน 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
  
วิธีดำเนินการ 
  1) ผู้บริหารกำหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรมตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ 
  2) จัดประชุมหน่วยงานชี้แจงบทบาทอำนาจและหน้าที่ท่ีตอ้งปฏิบัติ 
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3) จัดตั้งคณะทำงานเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
  4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบริหารงานของผู้บริหารและรวบรวม
ความเห็นเสนอตอ่ผู้บริหาร 

5) คณะทำงานพิจารณากำหนดมาตรการในการสร้างความโปรง่ใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 
- มาตรการป้องกันแนวทางการได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ทำงาน

ส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ  
- มาตรการนําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการ            

เลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร  
- มาตรการการนําผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร (ITA) มาใช้ในการ

เลื่อนขั้นเลื่อนเงนิเดือนของบุคลากร  
- มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็น

พนักงาน  
- มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร  
ฯลฯ 

  6) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
  7) ดำเนินการตามมาตรการ 
  8) รายงานผลการดำเนินการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์   
ผลผลิต 
 มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จำนวน 5 มาตรการ 
 
ผลลัพธ์  
 ข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญถิ่นลดลง 
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ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื ่อนขั ้นเงินเดือนเป็ นกระบวนการหนึ ่งของ                    
การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้น                      
ในการพัฒนาผลงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้น ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญจึงไดด้ำเนินกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 
วัตถุประสงค ์ 

เพื ่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื ่อนขั ้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ             
ตรวจสอบได ้ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
วิธีดำเนินการ 
  1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น โดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เปน็เลขานุการ 
  2) แต่งตั ้งคณะกรรมการพิจารณาเลื ่อนขั ้นเง ินเดือนข้ าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและหรือผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เปน็เลขานุการ 
  3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นเพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้ บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ 
คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  4) คณะกรรมการพิจารณากลั ่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้ าราชการองค์กร       
ปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ แก่ 
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาทบทวน 
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขา้ราชการเสนอมา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต 

บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ตํ ่ากว่าร้อยละ 80 
(สํารวจโดยแบบประเมิน) 
 
ผลลัพธ์ 

ข้อรอ้งเรียนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง 
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ชื่อโครงการ : มาตรการนําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น 
เลื่อนเงินเดือนของบุคลากร 
 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื ่อนขั ้นเงินเดือนเป็ นกระบวนการหนึ ่งของ                
การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้น               
ในการพัฒนาผลงานซึ ่งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นได้ให้ความสำคัญในเรื ่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้น ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล รวมทั้งให้
ความสำคัญกับผลของการปฏิบัติงานเพื ่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอีกด้วย จึงส่งเสริมให้   
พนักงานส่วนท้องถิ่นมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของตนเอง โดยมีการประเมินบุคคลโดยคำนึงถึง             
ผลการปฏิบัต ิงานของพนักงานส่วนท้องถิ ่นในตำแหน่งที ่ปฏิบ ัต ิและประโยชน์ที ่หน่วยงานได้ร ับจาก              
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้นตามประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลที่ กจ. กท. หรือ              
ก.อบต. กำหนด 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญจึงไดจ้ัดทำมาตรการนําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรเพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ 
และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลตาม           
หลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์ 
  1) เพ่ือให้บุคลากรขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
  2) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจจากการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
วิธีดำเนินการ 
  1) จัดทำมาตรการนําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น 
เลื่อนเงินเดือนของบุคลากร 
  2) จัดทำประกาศและแนวทางในการดำเนินการตามมาตรการนําผลการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื ่อนขั ้นเลื ่อนเงินเดือนของบุคลากรและเผยแพร่ ให้สาธารณชน                   
ไดท้ราบทั่วกัน 
 3) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 4) แตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่           
ใหค้ำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 5) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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6) รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั ่นกรองการประเม ินผลการปฏิบ ัต ิราชการให้ แก่  
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 7) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาทบทวน 
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขา้ราชการเสนอมา 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต 

ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 
 
ผลลัพธ์  

จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตลดลง 
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ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” 
 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ ่งกำหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
และการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้ง
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญจึงได้จัดทำกิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี” เพื ่อติดตามควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่ ายงบประมาณให้เป็นไป              
ด้วยความถูกต้อง เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีและดําเนินงานตามขั ้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ             
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำตามกฎหมาย ระเบียบ 
และมีความจำเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
 
วัตถุประสงค ์ 
  1) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญมีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้า
ในการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
  2) เพื ่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ           
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
  3) เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรฝ่ายบัญชีกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
 
วิธีดำเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะทำงานควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
  2) จัดประชุมบุคลากรทุกสำนัก/กอง เพื ่อติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณของ             
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น มีการรายงานการใช้จา่ยงบประมาณประจำเดือน/ประจำไตรมาส 
  3) จัดตั้งคณะทำงานเพื ่อตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง 
(Cross Check) 

4) ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามท่ีคณะทำงานกำหนด 
  5) รายงานผลการดำเนินการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต 
 1) มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยไตรมาสละ              
1 ครั้ง 
 2) มีการดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้ อง                 
(Cross Check) 
 
ผลลัพธ์ 

ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณลดลงร้อยละ 80 
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ชื่อโครงการ : กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี” 
 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ด ีซึ ่งกำหนดให้มี                
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญจึงได้ดำเนินกิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี” 
เพ่ือปรับปรุงการจัดหาพัสดุให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 
 
วัตถุประสงค ์ 
  1) เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  2) เพ่ือให้ไดข้้อมูลในการวางแผนการบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ 
  3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านพัสด ุ
 
วิธีดำเนินการ 
  1) จัดเก็บขอ้มูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  2) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  3) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  4) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้บริหารเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใน            
ปีงบประมาณถัดไป 
  5) เผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรของหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบทั่วกัน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต 
 1) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี จำนวน 1 ฉบับ 
 2) มีการเผยแพร่ผลการวิเคราะหก์ารจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแกส่าธารณชน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
 
ผลลัพธ์  

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไปลดลง 
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ชื่อโครงการ : มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกำหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน            
รวมทั ้งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561                   
ไดก้ําหนดการดำเนินการเพื่อป้องกันมิใหเ้กิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการ
ดำเนินการที่ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชนส่วนรวม จึงได้จัดทำ “มาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซอ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ” 
 
วัตถุประสงค ์ 
  1) เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
  2) เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
  3) เพ่ือป้องกันการใช้จา่ยเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสด ุ
 
วิธีดำเนินการ 
  1) จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
  2) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ           
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
  3) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน            
ในการจัดหาพัสดุและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
  4) ปรับปรุงขั้นตอนการจัดหาพัสดุโดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับ           
ผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
 5) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นของหน่วยงาน 
  6) รายงานผลการดำเนินการและเผยแพรร่ายงานผลแกส่าธารณชน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 



 76 

ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

  
ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต 

มีประกาศใช้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น จำนวน 1 ฉบับ 
 
ผลลัพธ์  

จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 77 

ชื่อโครงการ : มาตรการป้องกันการใช้จา่ยงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไมม่ีประสิทธิภาพ 
 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ ่งกำหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญจึงให้ความสำคัญกับการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณที ่ม ีความ           
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน จึงได้จัดทำ “มาตรการป้องกันการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีไมส่มควร ผิดวัตถุประสงค์ ไมม่ีประสิทธิภาพ” 
 
วัตถุประสงค ์ 
  1) เพื ่อเสร ิมสร้างการใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงตามว ัตถ ุประสงค์ของการดําเน ินงานและ                       
เกิดประสิทธิภาพ 
  2) เพ่ือป้องกันการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
 
กลุ่มเป้าหมาย 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสด ุ
 
วิธีดำเนินการ 
  1) จัดทำมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไมม่ีประสิทธิภาพ 
  2) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร 
ผิดวัตถุประสงค์ ไมม่ีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
  3) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ กำหนดให้มีขั ้นตอนการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินใน
ประเด็น ดังนี้ 
     - ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่  
     - เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานหรือไม่ 
     - เกิดประโยชน์และมีความคุม้ค่าในการดำเนินหรือไม ่
     - ดำเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
  4) ปรับปรุงขั้นตอนการใช้จา่ยงบประมาณตามมาตรการที่กำหนด 
  5) ดำเนินการตามมาตรการ 
  6) รายงานผลการดำเนินการและเผยแพรร่ายงานผลแกส่าธารณชน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
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ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

มีประกาศใช้มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
จำนวน 1 ฉบับ 
 
ผลลัพธ์  

จำนวนข้อร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณลดลง 
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ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เนื ่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีอำนาจหน้าที ่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วยตนเอง             
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้ การใช้จ่ายเงิน การบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ               
แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที ่และกฎหมายที ่กำหนดไว้ ดังนั ้น การที ่องค์กรปกครองสวนท้องถิ ่นจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต           
มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือให้การบริหารการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใส 
ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือให้มีการบริหารทรัพย์สินของทางราชการที่โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค ์ 
  1) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารทรัพย์สินของหน่วยงาน 
  2) เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
  1) บุคลากรของหน่วยงาน 

2) ประชาชน 
 
วิธีดำเนินการ 
  1) จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ
กฎหมาย โดยกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผย
และตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
  2) จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของ
ราชการ 
 3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน 
แผนผังขั้นตอนในการดำเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่าง ๆ 
  4) ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ โดยวางระบบการจัดทำระเบียนการเบิกทรัพย์สินของราชการ ทะเบียน
การยืมทรัพยส์ินของราชการอย่างเปน็ระบบ 
  5) รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต 

มีประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ           
อย่างนอ้ยจำนวน 1 ฉบับ 

 
ผลลัพธ์  

จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการลดลง 
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ชื่อโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
สระขวัญ     
 
หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ. 2542 ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
โดยให้มีอำนาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้
เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนําหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือ             
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น             
ได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของประชากรตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ประชาชนมีช่องทาง               
ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในด้านการให้บริการทั ้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึง ได้จัดทำโครงการประเมิน                
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถพัฒนาการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์ 
  1) เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
 2) เพ่ือทราบถึงปญัหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ       

3) เพื่อสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
 
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
 
วิธีดำเนินการ 
  1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

   1.1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   1.4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
   1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
   1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
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  2) จัดทำระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการใน
รูปแบบที่งา่ยและสะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุ่มแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร 
  3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 
  4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบอย่างน้อย   
ปีละ 1 ครั้ง 
  5) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชนได้รับทราบ          
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เว็บไซต์ สื ่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย              
หอกระจายขา่ว เป็นต้น 
  
ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต 

มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 
 
ผลลัพธ์  

จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรมเลือกปฏิบัติลดลง 
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ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
 
หลักการและเหตุผล 

ประชาชนในพื้นที่เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ
ในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้
โดยเฉพาะหลักนิติธรรมและความเสมอภาคที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคำนึงถึงการจัดทำบริการ
สาธารณะที่ครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้น ๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึง
การอนุมัติ อนุญาต และการใช้อำนาจอื ่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต้องดำเนินการโดยยึดหลัก
กฎหมาย ระเบียบ และคำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรมไม่เลือกปฏิบัติและไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพ่ือ
ตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่และผู้ที่มาประกอบกิจการในพื้นที่อย่างเท่าเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่แบ่งแยกด้านเพศ ถิ่นกำหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอ่ืน ๆ สอดคล้อง
กับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546             
ที่ไดก้ำหนดให้ส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและ                  
การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้  

ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตาม  
หลักธรรมาภิบาลและอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติจึงได้จัดทำ
โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
 
วัตถุประสงค ์ 
  1) เพื ่อนําเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ลดขั ้นตอนการ
ปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
  2) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชน
อย่างเปน็ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
  3) เพื ่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ร ับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในทอ้งถิ่น 
  4) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความเชื่อมั่นใน
องคก์ร 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
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วิธีดำเนินการ 
  1) จัดประชุมระดมความคิดเห็นบุคลากรเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
กระบวนการทำงาน คุณภาพการปฏิบัติงาน และการบริการให้ดีขึ้น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประชุม
ให้บุคลากรและประชาชนทราบ 
  2) จัดให้มีการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนเพ่ือสร้าง 
เกณฑ์มาตรฐานหรือมีเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใส
และมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
 3) จัดให้มีและปรับปรุงการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ใน
การดำเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
  4) จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เช่น จัดให้มี
กลอ้งวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ เป็นต้น 
  5) จัดให้มีสถานที่สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ เช่น ทางลาดชัน ห้องน้ำสำหรับ             
ผู้พิการ  

6) มีการนําระบบออนไลน์มาประยุกตใ์ช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน เป็นต้น 
  7) จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการ
แก้ไข) กรณีบุคลากรเลือกปฏิบัติและให้บริการโดยไม่เป็นธรรม เช่น ทางหมายเลขโทรศัพท์ สื่อสังคมออนไลน์ 
อีเมล เว็บไซต์  เป็นต้น 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต 

ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
 
ผลลัพธ์  

จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติลดลง 
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ชื่อโครงการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อำนาจหน้าทีใ่นการจัดทำบริการสาธารณะให้แกป่ระชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
ผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการ
อํานวยความสะดวกอย่างเสมอภาคเป็นธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจและผู้มาขอรับบริการมีเป็นจำนวนมาก           
ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม 
และการให้บริการไม่เป็นระบบ มีการแซงคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่            
ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6          
ที ่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื ่อบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกินความจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั ้งนี้             
ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญจึงได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลา  
ที่เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลำดับก่อน - หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจและความทัดเทียมกันในการ             
ให้บริการประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสำหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 

 
วัตถุประสงค ์ 
  1) เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อ             
ผู้มารับบริการ 
  2) เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
  3) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
  4) เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทำการแสวงหาประโยชน์หรือ
กระทำการประพฤติมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
 
วิธีดำเนินการ 
  1) จัดทำคำสั่งคณะทำงานเพ่ือกำหนดตัวบุคลากรผู้รบัผิดชอบในการดูแลกำกับการให้บริการ 
  2) ประชุมชี้แจงแนวทาง กำหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
  3) จัดทำบัตรคิวในรูปแบบต่าง ๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
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  4) ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามลำดับคิว 
  5) จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
  6) สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือนํามาปรับปรุง
แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
  7) รายงานผลการดำเนินการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

มีการใช้บัตรคิวสำหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับกอ่นหลังสำหรับหน่วยงานที่ให้บริการ 
 
ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้มาขอรับ
บริการ (สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการใหบ้ริการ) 
 2) การใหบ้ริการเกิดความโปร่งใส ขอ้ร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ลดลง 
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ชื่อโครงการ : โครงการ “บริการเป็นเลิศ กอ่เกิดความประทับใจ”  
       (ยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาล) 

 
หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการเพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น
ต้องให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติโดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการ       
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้โดยเฉพาะ
หลักนิติธรรมและความเสมอภาคที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคำนึงถึงการจัดทำบริการสาธารณะ              
ที่ครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้น ๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ
อนุญาต และการใช้อำนาจอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ 
และคำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรมไม่เลือกปฏิบัติและไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง 
ทั้งนี้ตอ้งปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นท่ีและผู้ที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่อย่างเทา่เทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 

เพื่อให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอํานวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่ เลือกปฏิบัติ และเพื ่อกำกับให้การใช้ดุลยพินิจและ            
ใช้อำนาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                         
เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิดความความโปร่งใสตรวจสอบได้             
มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญจึงได้จัดทำโครงการ “บริการเป็นเลิศ             
ก่อเกิดความประทับใจ” (ยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาล) 
 
วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล 
  2) เพ่ือมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ 
  3) เพื ่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ร ับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในทอ้งถิ่น 
  4) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความเชื่อมั่นใน
องคก์ร 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนผู้รับบริการในองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
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วิธีดำเนินการ 
  1) แตง่ตั้งคณะกรรมการยกระดับมาตรฐานการบริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
  2) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติปรับปรุง
ขั ้นตอน และระยะเวลาในการให้บริการที ่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื ่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการ  
ใด ๆ ให้แก่ผู้ใตบ้ังคับบัญชา 
  3) จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ ในการให้บริการ ปรับปรุงแผนผังกำหนด
ผู้รบัผิดชอบให้เป็นปจัจุบัน ดังนี้ 
  3.1) ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  3.2) จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารต่าง ๆ 
  3.3) จัดใหม้ีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  3.4) จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องตา่ง ๆ พร้อมตัวอยา่งการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  3.5) จัดทำคำสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาทำการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  3.6) การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
  4) ประกาศเปิดเผยข้อมูลและมาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ จัดทำ
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์ของ
หนว่ยงาน 
  5) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการและนําผลดังกล่าวมาปรับปรุงการใหบ้ริการ 
  6) รายงานผลการประเมินความคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทราบ และเผยแพร่ให้
บุคลากรและสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน 
  7) รายงานผลการดำเนินการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต 
  1) มีประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ 
  2) มีแผนภูมิแสดงข้อมูลการให้บริการ ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
 2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรมเลือกปฏิบัติลดลง 
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ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
 
หลักการและเหตุผล 

การขับเคลื่อนองคก์รโดยการพัฒนาระบบงานบริการให้อยู่ในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ ่งโดยทำให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ด้วยความโปร่งใสและ 
สามารถปรับตัวให้ตรงกับความต้องการใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการบริการด้วย             
E-Service จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ           
การบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะ             
ต่าง ๆ ผ่านการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นําไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการพัฒนานโยบายและ
การให้บริการภาครัฐ นอกจากนั้น การพัฒนางานบริการภาครัฐในรูปแบบ E-Service นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งให้ทุกหน่วยงานนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพงาน
บริการประชาชนอย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว แม่นยํา และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องเป็นระบบที่
ประชาชนสามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐได้อีกด้วย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่บริการสาธารณะและอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามภารกิจหน้าที่           
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยทำให้ผู้รับบริการได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว และมีความโปร่งใส 
 
วัตถุประสงค ์
  1) เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อ 
ด้วยตนเองอีก 
  2) เพ่ือลดค่าใช้จา่ยในการมาติดตอ่ขอรับบริการของประชาชน 
  3) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
 

วิธีดำเนินการ 
  1) แต่งตั ้งคณะทำางานในการจัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล ็กทรอนิกส์               
(E-Service) 
  2) กำหนดภารกิจในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
  3) จัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล ็กทรอนิกส์  (E-Service) โดยประชาชน
ผู้รับบริการสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์
หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเป็นช่องทางที่ช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับ
บริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก  
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 4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)             
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ 
  5) จัดทำคูม่ือ/แนวทางการใช้งานระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
  6) จัดทำขอ้มูลสถิติการให้บริการ E-Service โดยแยกข้อมูลเป็นรายเดือนให้ครบทุกเดือน 
  7) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
  8) รายงานผลการดำเนินการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณที่ดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

มีระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) อย่างน้อย 1 ภารกิจ 
 
ผลลัพธ์  
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
หนว่ยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
 2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรมเลือกปฏิบัติลดลง 
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ชื่อโครงการ : มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
 
หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอำนาจการปกครองที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่
การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ 

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญมีการพัฒนาการบริหารงานขององค์กรให้มีความคุ้มค่า           
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญจึงได้จัดทำมาตรการ
ประเมินความคุม้ค่าในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือเสริมสร้างการบริหารงานของหน่วยงานเกิดความคุ้มคา่ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
 
วิธีดำเนินการ 
  1) จัดทำมาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานขององค์กร 
  2) กำหนดภารกิจ โครงการ/กิจกรรม การจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ต้องประเมินความคุ้มค่า ก่อนและหลัง
ดำเนินการ เช่น ภารกิจที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้ดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม วงเงินของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
  3) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการประเมินความคุ้มคา่ในการบริหารงานของ
หนว่ยงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
  4) จัดทำคูม่ือการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
  5) ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการให้มีการประเมินความคุ้มค่าตามมาตรการที่กำหนด 
  6) ดำเนินการตามมาตรการ 
  7) รายงานผลการดำเนินการและเผยแพรร่ายงานผลแกส่าธารณชน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
 1) มีประกาศมาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของหน่วยงาน 
 2) มีการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของหน่วยงาน 
 
ผลลัพธ์ 

จำนวนข้อร้องเรียนด้านการบริหารงานของหน่วยงานลดลง 
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ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรง่ใส 
 
หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐาน             
การป้องกันการทุจริตให้มีความโปร่งใส ความสุจริตและบังเกิดประโยชน์สุขแกป่ระชาชน จึงได้ดำเนินการจัดทำ            
“แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570)” เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญบริหารงานเพื ่อป้องกันการทุจริตตาม           
หลักธรรมาภิบาลและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
 
วัตถุประสงค ์
  1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
  2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
 
วิธีดำเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2) ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อศึกษารูปแบบ กรอบรายละเอียดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน           
การทุจริต , วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต , จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
  3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบช่องทางที ่กำหนด รวมถึงรายงาน            
การทำแผนฯ แก่หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯ ให้แก่สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบ
รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น                        
(E -PlanNACC) ทางเว็บไซตส์ำนักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น 
  4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ             
ให้แก่เจ้าหน้าทีห่รือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
  6) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
  7) รายงานผลการดำเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯ ให้แก่ 
สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (E -PlanNACC) ทางเว็บไซตส์ำนักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th 
เป็นต้น 
  8) เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
ผลลัพธ์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑก์ารประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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2.3  มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
 
ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
 
หลักการและเหตุผล 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก รวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับ
บุคคลหรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กรหรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่เอื้อให้
เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตามแต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญจึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ   
ตามหลักธรรมาภิบาล” ที ่กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื ่อสัตย์สุจริตตาม             
หลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
  2) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใสมีคุณธรรม 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
 
วิธีดำเนินการ 
  1) จัดทำมาตรการ “จัดทำขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
  2) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตาม   
หลักธรรมาภิบาล ทุกส่วนราชการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น 
ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น  

    - ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปน็ธรรมไม่เลือกปฏิบัติ  
    - ไมใ่ห้มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอำนาจหน้าที ่ 
    - ไม่ให้เจ้าหน้าที่ให้บริการเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเนื่องจากความสัมพันธ์

ส่วนตัว เป็นต้น                
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โดยกำหนดจัดทำเป็นขอ้ตกลงรายบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใตบ้ังคับบัญชา ได้แก่  
    - ผู้บริหารหน่วยงานกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
    - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกับหัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อํานวยการกอง 
    - หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อํานวยการกองกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา 

  3) รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบและ
อนุมัต ิ
  4) ชี้แจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
  5) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง 
  6) รายงานผลการดำเนินการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล 
 

ผลลัพธ์ 
จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
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ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ” 
 
หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า             
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึง             
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนรวมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบ และ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติ
ราชการโดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีการอื่นใดเพื่อแสดงความรับผิดชอบ              
ในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี ่ยวกับผลสัมฤทธิ ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ             
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา             
ที่กำหนด 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จึงได้จัดให้มีการจัดทำข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัต ิราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญกับ                 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญและหัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อํานวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทำ
ข้อตกลงทุกปีเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
สระขวัญ 

 
วัตถุประสงค ์
  1) เพื ่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง               
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
  2) เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัต ิราชการระดับสำนัก/กอง ตามข้อตกลง                     
การปฏิบัติราชการ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
 
วิธีดำเนินการ 
  1) จัดทำข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทำข้อตกลง           
การปฏิบัติราชการในระดับสำนัก/กอง เพื่อให้การดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ
เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน 
โดยได้ม ีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบ ัต ิราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นกับ              
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อม
คณะทำงานไดร้ว่มกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติดังนี้ 

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

  2) ชี้แจงสำนัก/กองต่าง ๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดและกรอบ          
การประเมนิผลการปฏิบัติราชการ 
  3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
      3.1) ศึกษาข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
      3.2) ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี ้วัด โดยการประสานงานกับผู้ กำกับดูแลตัวชี้ว ัดและ              
ผู้จัดเก็บข้อมูลเพื ่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หนว่ยงานในการกำกับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าว 
  4) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดเพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่กำหนด 
  5) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายและเกณฑ์การใหค้ะแนน 
  6) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปา้หมายที่กำหนดไว้  
  7) รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดและทุกกอง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง 
 
ผลลัพธ์ 

จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
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ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำคูม่ือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจำนวนมาก กำหนดให้การประกอบกิจการของ
ประชาชนต้องผ่านการอนุญาต อนุมัติ การออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจ้งในการขออนุญาต 
ดำเนินการต่าง ๆ กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าแห่งเดียวหรือหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้กำหนด 
ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จำเป็น รวมถึงขั ้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดความ
คลุมเครือไม่ชัดเจนอันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก ดังนั้น เพื่อให้มีกฎหมายกลางที่มีหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอ สถานที่ให้บริการ ค่าธรรมเนียม อีกทั้ง
เป็นการลดต้นทุนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐให้เกิดความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบที่ชัดเจน                  
จึงจำเป็นต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่กำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้อง
จัดทำ “คู่มือสำหรับประชาชน” เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อให้มีคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ               
ทางราชการ พ.ศ. 2558 กำหนด 
  2) เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอ สถานที่ให้ 
บริการ 
  3) เพ่ือลดค่าใช้จา่ยในการมาติดตอ่ขอรับบริการของประชาชน 
  4) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนและผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
 
วิธีดำเนินการ 
  1) แตง่ตั้งคณะทำงานในการจัดทำคูม่ือสำหรับประชาชน 
  2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคูม่ือสำหรับประชาชน 
  3) จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ           
ยื่นคําขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ เป็นต้น 
  4) ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  5) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
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ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

 
งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดและทุกกอง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

มีคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 กำหนดเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
 2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรมเลือกปฏิบัติลดลง 
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ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล          
สระขวัญ 
 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่รวมทั้งภารกิจเกี่ยวกับ          
การบริการสาธารณะแก่ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นไว้เป็นจำนวนมาก โดยบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นผู้ซึ ่งมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานที่
หลากหลาย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงาน          
เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทำงาน 
ที ่มีจ ุดเริ ่มต้นและจุดสิ ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั ้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการต่ าง ๆ            
มักจัดทำขึ ้นสำหรับงานที่มีความซับซ้อน มีหลายขั ้นตอน และเกี ่ยวข้องกับหลายคน สามารถปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาด 
ในการปฏิบัติงาน 
 
วัตถุประสงค ์
  1) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรทำอะไรก่อนและหลัง ควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด         
กับใคร 
  3) เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององคก์ร 
  4) เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
 
วิธีดำเนินการ 
  1) แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  2) กำหนดกรอบเนื ้อหาสาระในการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่       
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3) จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ยึดถือ
ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้มีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติงานภารกิจใด 
สำหรับเจ้าหน้าทีห่รือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
  4) ปิดประกาศคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
เพื ่อให้บ ุคลากรองค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่นและประชาชนทราบ โดยเผยแพร่ประชาส ัมพันธ์ผ่าน                     
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ 

5) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
  6) รายงานผลการดำเนินการ 
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ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

 
งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้การปฏิบัติงาน
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
ผลลัพธ์ 

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลง 
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ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
 
หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้ 
บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้ เกิดขึ ้นในพื ้นที ่โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตาม                  
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้โดยเฉพาะ
หลักนิติธรรมและความเสมอภาคที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคำนึงถึงการจัดทำบริการสาธารณะที่
ครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้น ๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ
อนุญาต และการใช้อำนาจอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ 
และคำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรมไม่เลือกปฏิบัติและไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง 
ทั้งนี้ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่และผู้ที ่มาประกอบกิจการในพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ              
โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกำหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาและอื่น ๆ สอดคล้ องกับมาตรา 8 
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กำหนดให้     
ส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติ
ภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการให้บริการประชาชนมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไมเ่ลือกปฏิบัติ จึงได้จัดทำโครงการมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
 
วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชน
เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดอยางเปน็ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
  2) เพ่ือให้ประชาชนผู้รับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 
  3) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการให้บริการได้ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
 

วิธีดำเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
  2) จัดให้มีการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
  3) จัดทำประกาศมาตรฐานการให้บริการและแนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้
ให้บริการและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
  4) ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น 
  - ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปจัจุบัน 
  - ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
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  5) เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการประชาชน ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
หนว่ยงาน เช่น 
  - จัดทำป้ายแสดงแผนภูมิขั ้นตอน มาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุ
ผู้รับผิดชอบให้บริการในทุกกระบวนการ ณ จุดให้บริการ 
  - จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการให้บริการ
ประชาชน 
  - จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่าง ๆ พร้อมตัวอยา่งการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  6) มีการติดตามประเมินผลการให้บริการตามมาตรฐานที่กำหนด โดยการประเมินความพึงพอใจใน
การใหบ้ริการ 
  7) รายงานผลการดำเนินการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
 1) หนว่ยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการให้บริการประชาชน 
 2) มีการเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบงาน
ให้บริการในทุกกระบวนการ ณ ที่ทำการและในเว็บไซต์หนว่ยงาน 
 
ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2) จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนลดลง 
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ชื่อโครงการ : มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แกป่ระชาชนในท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายใน
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งนี้ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมักจะประสบ
ปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร 
ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน 
ระดับสำนักและกองต่าง ๆ ซึ่งเป็นอปุสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชน
ไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ไดก้ำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยให้มีอำนาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นบริหาร
กิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนําหลักการบริหาร
จัดการที่ดหีรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้น เพ่ือให้การ
บริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน                  
ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื ่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรการออกคำสั่ง
มอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชน 
  2) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
  3) เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  4) เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ           
มิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
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วิธีดำเนินการ 
  1) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ เช่น คำสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล               
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล             
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น 
  2) จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
  3) จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
  
ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวขอ้งปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ฉบับ 
 
ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้ร ับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ            
การใหบ้ริการขององคก์รปกครองสวนท้องถิ่นไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 
 2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตลดลง 
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ชื่อโครงการ : มาตรการกระจายอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
 
หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
รูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะ
ประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับ                 
ฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจหรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หนว่ยงานระดับสำนักและกองต่าง ๆ ซึ่งเป็นอปุสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและ             
ไม่สร้างเงื ่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค ์
  1) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชน 
  2) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
  3) เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  4) เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ           
มิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
 
วิธีดำเนินการ 
  1) ดำเนินการชี้แจงให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
  2) เพ่ิมการมอบอำนาจบางเรื่องให้ระดับรองผู้บริหารหรือพนักงานท้องถิ่นในการอนุมัติอนุญาต 
  3) จัดทำคำสั่งมอบหมายผู้รักษาราชการแทนกรณีไม่อาจปฏิบัติงานได้ 
  4) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ เช่น คำสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล                  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล             
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น 
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  5) กรณีการลงนามอนุมัติอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดทำบัญชีสรุปการมอบอำนาจแนบท้าย
คำสั่ง 
 6) กรณีอำนาจเฉพาะของผู้บริหารไม่สามารถมอบอำนาจได้หรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบอำนาจให้               
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงให้จดัทำเป็นคำสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 
 7) จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 8) จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 9) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
 10) รายงานผลการดำเนินการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

มีคำสั่งมอบหมายงาน , มอบอำนาจ , รักษาราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ 
 
ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
 2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตลดลง 
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3.1 การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสว่นร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 
 
หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนรวมอย่าง
กว้างขวางและเท่าเทียม โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาส
แสดงออกถึงศักยภาพ ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้              
รว่มกำหนดแนวทางการดําเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตามตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญด้วยการจัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ โดยเฉพาะการดำเนิน
กิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลการพัฒนา 
ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
อย่างแท้จริง 
 
วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี ่ยวข้องในการดำเนินกิจการตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
  2) เพ่ือรับทราบปัญหาและความตอ้งการที่แท้จริงของประชาชน 
 3) เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รว่มกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ รว่มแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
  4) เพ่ือนํามาเป็นขอ้มูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
  5) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
  6) เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

หมู่บ้านในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
 
วิธีดำเนินการ 
  1) จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเวทีประชาคม 
  2) จัดเวทีประชาคมโดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเข้าร่วม
ประชุมประชาคม เพื่อกำหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา และ
สถานที่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ชี้นํา และครอบคลุมจำนวนประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่อย่าง
เสมอภาคและเทา่เทียมกัน 
 
 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
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  3) นําผล/ข้อเสนอต่าง ๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรมผ่านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  4) ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอผู้บริหารและประกาศให้ประชาชนทราบ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 
งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในตำบลครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่อย่างเสมอภาคและ           
เทา่เทียมกัน 
 
ผลลัพธ์ 
 1) ไดร้ับทราบปัญหาและความตอ้งการที่แทจ้ริงของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน 
 2) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
 3) มีข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
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ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
 
หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะทั้งในเรื่องการจัดหา
รายได้ การใช้จ่ายเงิน การบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระขวัญจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงาน        
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพื ่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล          
สระขวัญให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ และรว่มดำเนินการ
โครงการ รวมทั้งติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและ            
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
  1) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของตน 
  2) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่าง ๆ ของตน 
  3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการให้มีความถูกต้องโปร่งใส 
  4) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
 
วิธีดำเนินการ 
  1) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ ดังนี้ 

    1.1) จัดประชุมคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น           
โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิเหมาะสม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ/คณะทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจำนวนสัดส่วนที่มีผลต่อการตัดสินใจในการ
บริหารโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ดังนี ้
  - การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ 
  - การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ 

- การมีส่วนร่วมดำเนินการตามโครงการ 
    1.2) จัดทำรา่งแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
    1.3) เผยแพร่ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุง

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    1.4) หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 
    1.5) เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นตามขั้นตอนต่อไป 
    1.6) เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่นตอ่สาธารณชน 
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    1.7) รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้บริหารและสาธารณชนทราบเพ่ือเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
  2) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ
การปรึกษาของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่รวมทั้งประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับวันเวลาและกำหนดการประชุมสภาท้องถิ่น 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
 1) มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น            
และมีช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่าง ๆ 
 2) องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
ผลลัพธ์ 

เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการด้านต่าง ๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
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ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
 
หลักการและเหตุผล 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนําผลที่ได้จากการประเมิน
มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ต่อไป 

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั ้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงดำเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระขวัญ     

 
วัตถุประสงค ์
  1) เพื ่อส่งเสร ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบ ัต ิราชการ                
และรว่มปรับปรุงแกไ้ขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้ 
  3) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล        
สระขวัญ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
 
วิธีดำเนินการ 
  1) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
  2) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  4) ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  5) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาทอ้งถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  6) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิน่ทราบ 
  7) เผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางที่
หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
  8) รายงานผลการดำเนินการ 
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ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

 
งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
 1) มีการแตง่ตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไข
โครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
ผลลัพธ์ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
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ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประชุมสภาท้องถิ่น 
 
หลักการและเหตุผล 

ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ว่าจะเป็น
เรื่องสิทธิหน้าที่การร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาท้องถิ ่นของตนเอง ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจ             
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 17 (8)   
ไดส้ง่เสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทอ้งถิ่น 

ดังนั ้น เพื ่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ ่นของตน จึงส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามาตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ก่อให้เกิดความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็นความต้องการความจำเป็น            
ในแต่ละหมู่บ้านผ่านการประชุมสภาท้องถิ ่น จึงได้จัดทำ “กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประชุม              
สภาท้องถิ่น” ขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชุมสภาฯ เป็นการแสดงให้เห็น
ถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานและยังส่งเสริมให้ประชาชนกล้าแสดงความคิดเห็น
ผ่านที่ประชุมสภาฯ 
 
วัตถุประสงค ์
  1) เพ่ือให้ประชาชนได้มีโอกาสรับฟงัการประชุมสภาฯ ของท้องถิ่นของตน 
  2) เพื ่อปลูกฝังระบบประชาธิปไตยให้กับประชาชนและเยาวชนให้สัมผัสกับระบบสภาฯ หรือ                
การประชุมสภาฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการบริหารงานเพื่อประชาชนจากการเข้ารับฟังการประชุม
สภาฯ 
  4) เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอปัญหาในการประชุมสภาท้องถิ่น 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
 
วิธีดำเนินการ 
  1) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ
การปรึกษาของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพ้ืนที่ 
  2) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวันเวลาและกําหนดการประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์
ประกาศ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือเชิญ ฯลฯ 
  3) เผยแพร่รายงานการประชุมสภาฯ ให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

จัดประชุมสภาท้องถิ่น ไมน่้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง 
 
ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนได้มีโอกาสรับฟงัการประชุมสภาท้องถิ่นของตน 
 2) ประชาชนและเยาวชนได้สัมผัสกับระบบสภาฯ หรือการประชุมสภาฯ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ 
 3) ประชาชนมีความเขา้ใจในการบริหารงานเพื่อประชาชนจากการเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ 
 4) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสของหน่วยงาน 
 5) ประชาชนสามารถเสนอความคิดเห็นความต้องการให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบเพื่อแก้ไขปัญหา
ของทอ้งถิ่น 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกขข์องประชาชน 
 
ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข/์ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
 
หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญเห็นความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราว
ร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนของประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลในการนํามาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานบริการ
สาธารณะและการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส                
จึงได้จัดทำมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพื่อกำกับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั ้นตอนช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา              
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว               
เป็นธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียนและขั้นตอนให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
 
วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ    
ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แกป่ระชาชนได้อย่างเหมาะสม 
  2) พัฒนาปรับปรุงขั ้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการ             
ติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและ
เหมาะสม 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
 
วิธีดำเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะทำงานมาตรการจัดการเรื ่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล           
สระขวัญ 
  2) ประชุมคณะทำงานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล           
สระขวัญเพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไข
ปัญหาความเดือดรอ้นให้แก่ประชาชนไดอ้ย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
  3) คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
      3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
       - กำหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ 
  - กำกับติดตามให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ
รอ้งเรียนและขัน้ตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
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       - กำหนดให้มีเจา้หน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
  - กำหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไข
ปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องรอ้งทุกข์และเรื่องเรียนต่าง ๆ 
  - กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน             
อย่างเหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถดำเนินการไดท้ันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้รอ้งเรียนทราบ 
     - กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือ
ความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลไดด้้วยตนเอง 
 3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
  - จัดทำคู่มือหรือแนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติ            
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอก
จะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื ่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น 
  - กำหนดให้มีเจา้หน้าที่รับผิดชอบอยา่งชัดเจน 
  - กำหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็น             
การคุ้มครองขอ้มูลของผู้แจ้งเบาะแส 
  - จัดทำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
  - จัดทำข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื ่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการ               
แล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ ฯลฯ 
 4) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และคู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต แนวทางดำเนินการต่อเรื ่องร้องเรียนที่เกี ่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล
สระขวัญให้ทุกหน่วยรับทราบและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 6) จัดทำฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และกำหนดกำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
ไมใ่หเ้กิดปญัหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก 
 7) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื ่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
 8) คณะทำงานฯ กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใหด้ำเนินการตามมาตรการ 
 9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 10) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปญัหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขใหผู้้บริหาร
รับทราบและเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
 1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 2) มีการแตง่ตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียนและกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทุกข ์
 4) มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมี
ช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้รอ้งเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 5) มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตาม
มาตรการที่กำหนดไว้ 
 
ผลลัพธ์ 

ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 80 
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3.3 ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 
ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
 
หลักการและเหตุผล 

ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบันเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือ
พวกพ้องดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของ
นักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตสํานึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง 
และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือในบางกรณีก็ละเลยเพิกเฉยและ
ไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี ่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที ่ของรัฐ         
ที่มุง่แสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการทุจริตเป็นปญัหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
ของประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัย              
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง และต่อเนื่องโดยเฉพาะ
ภาคประชาชน 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดทำ
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน 
รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื ่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม                
การทุจริต 

 
วัตถุประสงค ์
  1) เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
  2) ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในพ้ืนทีต่ำบลสระขวัญ     
 
วิธีดำเนินการ 
  1) จัดทำสื ่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้เกี ่ยวกับการต่อต้านการทุจริตผ่านช่องทาง               
สื ่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ หมู ่บ้านต่าง ๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์               
ณ ที่ทำการ เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  2) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่าง ๆ หรือกิจกรรม  
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
  3) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
  4) สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
  5) เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เข้าร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
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ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

 
งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่องค์ความรู้ เก ี ่ยวกับการต่อต้านการทุจร ิตให้ภาคประชาชนผ่านช่องทาง                 
สื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
 2) มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดข้ึน 
 
ผลลัพธ์ 

การทุจริตในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10 
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ชื่อโครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล           
สระขวัญ     
 
หลักการและเหตุผล 

สภาพปัญหาการทุจริตก็มักเกิดจากการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที ่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์       
ปัญหาการทุจริต จึงเป็นปัญหาที ่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั ่นคงของประเทศ 
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก         
ทุกภาคส่วนในการที ่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื ่อง โดยเฉพาะเครือข่าย                
ภาคประชาชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ             
การทุจริต จึงได้จัดทำกิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้            
การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มี             
ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่เครือขา่ยภาคประชาชน 
 
วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชน 
  2) เพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
 
วิธีดำเนินการ 
  1) ประชุมหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนโดยรับสมัครสมาชิก
เครือขา่ยภาคประชาชนด้วยความสมัครใจ 
  2) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต 
  3) ส่งเสริมให้ประชาชนชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำทุจริต ร่วมเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและเฝ้าระวังการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4) เผยแพร่หลักการแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์หรือ 
ช่องทางอ่ืน ๆ 
  5) จัดตั ้งเครือข่ายและผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื ่อเฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต                
(ภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน ภาคประชาสังคม) 
  6) ติดตามประเมินผลการดำเนินการ 
  7) รายงานผลการดำเนินการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

มีประชาชนเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล                
สระขวัญ จำนวน 100 คน 
 
ผลลัพธ์ 

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และตอ่ต้านการทุจริตเพิ่มมากขึ้น 
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4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
  
 

ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี  
 
หลักการและเหตุผล 

การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
ของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน             
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรม       
การเพิ่มมูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คำปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
เพื ่อเพิ ่มประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั ้งยังช่วยป้องกันหรือ                  
ลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือ
เป็นส่วนประกอบสำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั ้นตอน                    
ที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด โดยผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม               
เป็นส่วนหนึ ่งของกระบวนการบริหารเพื ่อจะช่ วยให้สามารถบรรลุว ัตถุประสงค์ของการดําเน ินงาน                       
ได้อย่างถูกต้องและยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั ้น การจัดทำแผน                  
การตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง           
จะทำให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของทางราชการ 
 
วัตถุประสงค ์
  1) เพื ่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที ่ด ีและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานป้องกัน                     
การประพฤติมิชอบหรือการทุจริตและเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทำให้การดําเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
  2) เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอำนาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรการใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลำดับความสำคัญเพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
องคก์ร 
  3) เพื ่อนําผลการตรวจสอบภายในไปใช้ ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธ ิผล             
ของการปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพ่ิม
โอกาสของความสำเร็จของงาน 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
 
 
 
 
 

มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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วิธีการดำเนินการ 
  1) จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที ่ร ับผิดชอบ            
และให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที ่
  2) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบ             
การควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ            
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
  3) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง    
การบริหารงานด้านอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน 
และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
  4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ/หรือระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการ
กำหนดเพื่อใหม้ั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
  5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต 
รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสำเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 
 
ระยะเวลาการดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

หนว่ยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
 1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที ่
 2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 
ผลลัพธ์ 
 1) มีการนําผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การปอ้งกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 2) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
 3) การทุจริตในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ 5 
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ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
หลักการและเหตุผล 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที ่สำคัญและเป็นเครื ่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน             
ไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือ              
ลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงาน  
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที ่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐได้มีการควบคุมภายใน               
ตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื ่อง ๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี             
หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปทางการควบคุมด้านการเงินและบัญชี
และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการ           
ด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและ
สามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั ้น ๆ ว่ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทาง
รั่วไหลทำให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจาก
การกำหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่ มีประสิทธิภาพเพียงพอ    
ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้นและพัฒนา
ให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงไดก้ำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 
 
วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือดา้นอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2) เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความม่ันใจแกผู่้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
  3) เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื ่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ          
ต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกตอ้งและครบถว้น 
  4) เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับไดซ้ึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
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 วิธีดำเนินการ 
  1) แต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 
  2) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย 
 3) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่
กระทรวงการคลังกำหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1) 
 4) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน : ปค.4) 
 5) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จ ัดตั ้งหน่ วยงาน (รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 
 6) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน (รายงาน 
การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
  7) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 
  8) นําผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
  9) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
 
ระยะเวลาการดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณดำเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณดำเนินการ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกัน            
การทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ไดด้ำเนินการแกไ้ข 
ผลลัพธ์ 
 1) ระดับความพึงพอใจของผู้ที ่เกี ่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน             
(รอ้ยละ 80 ในระดับมาก) 
 2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส 
 3) การทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญลดลงร้อยละ 5 
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ชื่อโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
 
หลักการและเหตุผล 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต             
และประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนด
ตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยู่ ในอันด ับ 1 ใน 20 และ/หร ือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 73 คะแนน นอกจากนี ้ย ังได้นํา                
ผลการประเมิน ITA ไปกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด                
(ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กำหนดตัวชี้วัด              
ไว้ว่า ในปี พ .ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - 
CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน 
ITA ทั ้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ ้นไป ซึ ่งได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและ            
ประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้การปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
ภาครัฐ เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนําไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นหน่วยงานที ่มีความสำคัญยิ ่งในการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ชาติ               
เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง    
ที ่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ ท้องถิ ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองใน              
ระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง จึงกำหนดดำเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระขวัญเพ่ือเป็นปอ้งกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร 
 
วัตถุประสงค ์
  1) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
  2) เพ่ือป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

หนว่ยงานภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญทุกหน่วยงาน  
 
วิธีดำเนินการ 
  1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ 
  2) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
  3) คณะทำงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการดําเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินโครงการ            
ที่อาจกอ่ให้เกิดการทุจริต 
 4) คณะทำงานดำเนินการจัดทำนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
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  5) ดำเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี ่ยงซึ ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี ่ยง                
ระดับความเสี ่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี ่ยงบนเว็บไซต์ขององค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่นและช่องทางอ่ืน ๆ 
  6) มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริต            
อย่างเครง่ครัด 
  7) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
  8) รายงานผลการดำเนินการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินความเสี ่ยงของการดําเนินงาน/การปฏิบัติหน้ าที่/การดำเนินโครงการ             
ที่อาจกอ่ให้เกิดการทุจริต จำนวน 1 ชุด 
 2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี ่ยงของการดำเนินการ                 
ที่อาจกอ่ให้เกิดการทุจริต อย่างน้อยจำนวน 5 เรื่อง 
 3) มีการเผยแพร่ผลการประเม ินความเส ี ่ยง ซ ึ ่ งข้ อม ูลประกอบด้วยเหต ุการณ์ความเส ี ่ยง              
ระดับความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี ่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่                 
บนเว็บไซต์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 
ผลลัพธ์ 

เรื่องรอ้งเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญลดลง 
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4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 
ชื ่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี ่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและ              
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และ                
ยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที ่การดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ ้นเป็นประจำไม่ได้เกิดจาก              
เรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข 
และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มักมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้             
ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์เงื ่อนไขที ่เกี ่ยวข้องอย่างผิด ๆ ส่งผลให้             
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่น             
ขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า 

ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดง รายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม และแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื ่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงไดจ้ัดทำกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องสำหรับ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 
วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญได้ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญให้มีความพร้อมใน 
องคค์วามรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ      
 
วิธีดำเนินการ 
  1) จัดทำโครงการ/แผนงาน 
 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
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  3) จัดเตรียมการอบรม ได้แก่ จัดทำกําหนดการ ประสานวิทยากร จัดทำเอกสารประกอบการอบรม 
จัดเตรียม สถานที่เชิญกลุ่มเปา้หมาย ฯลฯ 
  4) อบรมให้ความรู้ตามกําหนดการ 
  5) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
  6) รายงานผลการดำเนินการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
  1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
อย่างนอ้ย 1 ครั้งตอ่ปี 
  2) ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้ารับการ
อบรม 
 
ผลลัพธ์ 

ผู้บริหารและสมาชิกสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 
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ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกสำคัญที่ใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการ
ดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงาน
ต่าง ๆ ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนา
รว่มกัน นอกจากจะทำให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ 
ยังสร้างความน่าเชื ่อถือให้กับองค์กร สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและ                
ลดการทุจริต จ ึงได้ม ีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ ่น เพื ่อเป็นการ                       
เพิ ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัต ิงานสามารถนําความรู้ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัต ิหน้าที ่ ได้                   
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบช่วยลดปัญหา
การทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร 
 
วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร 
  2) เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจที่เก่ียวขอ้งกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
 
วิธีการดําเนินงาน 
  1) จัดทำคูม่ือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม 
  2) จัดอบรมให้ความรู้ที ่เกี ่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นและความรู้              
ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั ้งกระทู้  และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง           
อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 
  3) แตง่ตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเปน็คณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่าง ๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจำปีการตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ระยะเวลาดําเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
 1) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้  และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย  
ปีละ 1 ครั้ง 
 2) สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ บทบาทและอำนาจหน้าที่และสามารถปฏิบัติภารกิจ            
ไดถู้กต้องตามระเบียบกฎหมาย 
 
ผลลัพธ์ 

สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถนําองค์ความรู้ทีไ่ด้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารด้วยความเป็นธรรมตรงไปตรงมา 
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4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 
ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ 
 
หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจ และความศรัทธาต่อระบบ                
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ส่งเสริมให้
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรการ
จัดการในกรณีไดท้ราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ      
 
วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
  2) เพื ่อให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตของ
หนว่ยงาน 
  3) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     
 
วิธีดำเนินการ 
  1) กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายกรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 
  2) กำหนดกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียน 
  3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 

4) กำหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) กำหนดกระบวนการและขั้นตอนในการลงโทษผู้กระทำผิดการทุจริต 
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 6) กำหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือ
ความกา้วหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้รอ้งเรียนทราบ 
 7) กำหนดกระบวนการติดตามตรวจสอบผู้กระทำผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8) จัดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
   - วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน 
   - ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน 
   - ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาในการดำเนินการ  

- และประกาศเผยแพร่กระบวนการขั ้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและ
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 9) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน            
โดยโปร่งใสและเปน็ธรรม 
 10) จัดทำข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 11) รายงานผลการดำเนินการ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 
ผลลัพธ์ 

ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา
จากจำนวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
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ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระขวัญ 
 
หลักการและเหตุผล 

ปัญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื ้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา     
ลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที ่เอื ้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื ่อและ               
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจ และความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ดำเนินการจัดทำ
มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื ่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล           
สระขวัญ 
 
วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สำหรับบุคลากร
และประชาชน 
  2) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว           
โปร่งใส เป็นธรรม 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
วิธีดำเนินการ 
  1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ให้อยู่บนหน้า
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแส และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
และจัดให้มีช่องทางการติดตามเรื ่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือ
ความกา้วหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้รอ้งเรียนทราบ 
  2) ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที ่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื ่องร้องเรียน
กลา่วหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 
  3) ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทัว่กัน 
 4) ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื ่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5) รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 
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ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

 
งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยสำหรับ                 
ผู้รอ้งเรียน 
 
ผลลัพธ์ 

ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตามตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที ่(พิจารณาจาก
จำนวนข้อร้องเรียนจากประชาชน , จำนวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
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