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ค าน า 
 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองฉบับนี้      
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองสามารถใช้เป็นกรอบและแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติ
การปูองกันการทุจริตส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการด าเนินงาน
ปูองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ซึ่ง
การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันส าหรับการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้ท างานให้บังเกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น และไม่ท าให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นเกิดความคลางแคลงใจในการท างานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อีกทั้งเป็นกลไกส าคัญใน
การปูองกันไม่ให้มีการใช้อ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 ส าหรับกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้ด าเนินการจัดท าตามกรอบและแนวทางคู่มือการ
จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย ๔ มิติ ดังนี้  
 มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต 
 มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนท่ี ๑ 
 

บทน า 
 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น             
มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
 ๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  ๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม 
  ๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  ๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
  ๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
  สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้ ดังนี้ 
 ๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการ
บังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็
เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
 ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน 
 ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน        
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 
 
 



 

 
 
  ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่อง
ของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน
แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่     
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
 ๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
 ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมายิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 ๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมท่ีผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อม
ท าให้การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International - IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕–๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕-๓๘ คะแนน จาก
คะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ 
ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ล าดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย 
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 
 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การปูองกันการทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption – UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตาม 
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รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่
ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจั ยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้อยและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าว
มาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓    
เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับ
การบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
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๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 ๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 ๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง
ข้าราชการฝุายบริหารบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 ๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  
 ๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People’s participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 
๔. เป้าหมาย 
 ๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง รวมถึงประชาชนในจังหวัดอ่างทองมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ 
 ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทองที่มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 ๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 ๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง รวมถึงประชาชนในจังหวัดอ่างทองมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม 
และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti – Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลัก
ธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 ๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินในรวมถึงตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวัง
การทุจริต 
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 ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการ
ทุจริต 
 ๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ        
ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้
ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนท่ี ๒ 
 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
มิติที่ ๑ 

 
 

มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑.การสร้างสังคมท่ี
ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝุาย
บริหารข้าราชการการเมือง  
ฝุายสภาท้องถิ่นและ ฝุาย
ประจ าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๑.๑.๑ โครงการสมาชิกสภาท้องถิ่นโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล  
 
๑.๑.๒ โครงการบริหารงานตามหลักธรร   
มาภิบาลเพ่ือปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  
 
๑.๑.๓ มาตรการจัดท าคู่มือการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
 
๑.๑.๔ กิจกรรมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
 
๑.๑.๕ โครงการอบรมหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ และกรรมการจัดหาพัสดุ 
 
 
 

- 
 
 

8๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

- 
 
 

8๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

- 
 
 

๘๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
๑๐๐,๐๐๐ 

- 
 
 

8๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

กองกิจการ
สภาฯ 

 
กองการ
เจ้าหน้าที่ 

 
 

ส านักปลัดฯ 
 
 

ส านักปลัดฯ 
 
 

กองพัสดุฯ 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 ๑.๒ การสร้างจิตส านึกและ

ความตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

๑.๒.๑ กิจกรรมจัดนิทรรศการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามรอยพระยุคลบาท  
 
 

- - - - กองการ
เจ้าหน้าที่ 

 ๑.๓ การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๓.๑ โครงการเสริมพลังแห่งความดี  
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กองการ 
ศึกษาฯ 

มิติที่ ๑ รวม จ านวน..........๗.........โครงการ      
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มิติที่ ๒ 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๒.การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ปูองกันการทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 
 

๒.๑.๑ มาตรการแสดงเจตนารมณ์การ
ปูองกนัและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

- - - - ส านักปลัดฯ 

 ๒.๒ มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

๒.๒.๑ โครงการสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการ พนักงานจ้างกองกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  
๒.๒.๒ มาตรการการจัดเก็บภาษีอย่างเป็น
ธรรม  
 
๒.๒.๓ มาตรการการสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการ 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

กองกิจการ
สภาฯ 

 
 

กองคลัง 
 
 

กองส่งเสริมฯ 

 ๒.๓ มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและใช้อ านาจหน้าที่    
ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

๒.๓.๑ มาตรการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 

- - - - ส านักปลัดฯ 

 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 

๒.๔ กิจกรรมเชิดชูเกียรติแก่บุคคลในการ
ด าเนินกิจการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์  
 

- - - - กองส่งเสริมฯ 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 ๒.๕ มาตรการจัดการ ในกรณี

ได้ทราบหรือรับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๕.๑ กิจกรรมจัดท าแผนปูองกันการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 
๒.๕.๒ มาตรการด าเนินการสอบข้อเท็จจริง/
การด าเนินการทางวินัย 
  
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

ส านักปลัดฯ 
 
 

ส านักปลัดฯ 

มิติที ่๒ รวม จ านวน..........๘.........โครงการ      
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มิติที่ ๓ 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๓.การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ การปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้
ทุกขัน้ตอน 
 

๓.๑.๑ กิจกรรมทบทวนการปฏิบัติงานด้าน
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - ส านักปลัดฯ 

 ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น
การับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

๓.๒.๑ กิจกรรมปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานรับ
เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 
 
 

- - - - ส านักปลัดฯ 

 ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง 

๓.๓.๑ โครงการส่งเสริมบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (กองแผนฯ) 
 
 

- - - - กองแผนและ
งบประมาณ 

มิติที่ ๓ รวม จ านวน.........๓..........โครงการ      
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มิติที่ ๔ 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๔.การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวางระบบและ 
รายงานการควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

๔.๑.๑ การจัดวางระบบและรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 
 
 
 

- - - - หน่วย
ตรวจสอบ 

 ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือ   
การบริหารราชการ          
ตามช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

๔.๒.๑ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนในการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 

- - - - กองแผนและ
งบประมาณ 

 ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

 
 
 
 

     

 ๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Community) 
และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 

๔.๔.๑ กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
 
 
 

- - - - กองพัสดุฯ 
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ส่วนที่ ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

ส่วนท่ี ๓ 
 
 

รายละเอียดโครงการสมาชิกสภาท้องถิ่นโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

ล าดับที่ ๑  
 
1. ชื่อโครงการ สมาชิกสภาท้องถิ่นโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  

2. หลักการและเหตุผล 
ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ระหว่างช่วงของการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองการปกครอง  ได้มีการ

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ โดยในสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ได้มุ่งเน้นในการสร้างหลักธรรมาภิบาล    
ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของทุกองค์กรและทุกระดับ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยหากมี
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ  ให้ด าเนินการทาง
กฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของหลักธรรมาภิบาลในการน ามาใช้เป็น
เครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ เพ่ือสร้างระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองมีความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมา    
ภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม 
 ๓.๒ เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  มีความรู้ความเข้าใจและให้
ความส าคัญกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 ๓.๓ เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มีความรู้ความเข้าใจและแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 ๓.๔ เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปใช้
ในการท างานให้กับประชาชนและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง   

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๕.๑ จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๕.๒ จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมด าเนินงานตามโครงการ 
 ๕.๓ จัดท าตารางการอบรม 
 ๕.๔ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาวิทยากร 
 ๕.๕ ด าเนินงานตามโครงการ 
 ๕.๖ สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมา 
ภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม 
 ๑๐.๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญ
กับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 ๑๐.๓ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มีความรู้ความเข้าใจและแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 ๑๐.๔ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปใช้ใน
การท างานให้กับประชาชนและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  

และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

ล าดับที่ ๒ 
 

1. ชื่อโครงการ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และเสริมสร้าง คุณธรรม
จริยธรรม 

2. หลักการและเหตุผล  
  หลักธรรมภิบาล คือ หลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการ
บริหารและปฏิบัติงานอันจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตส านึกในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง อันจะสามารถน าพาไปสู่
การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นสามารถปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่ นได้
อย่างจริงจัง โดยจะต้องมีการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กันไปด้วย 
 ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องต้องกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชั่ นลดน้องลง 
และหมดไปในที่สุดนั้นต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้ในการบริหารละปฏิบัติงาน ในส่วนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดได้ตระหนักดีว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ส าคัญยิ่ง จึงได้จัดท า “โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม” นี้ขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหาร 
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองบริหารและปฏิบัติงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรที่กอปรไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม และเสริมสร้างค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงานที่    
ไม่เอ้ือต่อการคอร์รัปชั่น อันจะสามารถสร้างองค์การที่มีการบริหารจัดการที่ดี และสังคมที่ดีต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 
  ๓.1 เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองมีกระบวนทัศน์
วัฒนธรรม และค่านิยมในการท างานตามหลักธรรมาภิบาล    

๓.2 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองมีความรู้ความเข้าใจและ      
ให้ความส าคัญในการต่อต้าน ปูองกัน และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 

๓.3 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองมีจิตส านึกในการกระท าความ
ดียึดมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม 

4. เป้าหมาย 
  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
  ๖.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
  ๖.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียม
โครงการ 
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  ๖.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดหาวิทยากร 
  ๖.4 จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
  ๖.5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารทราบ 
  ๖.6 จัดท าสติกเกอร์ค าขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  เบิกจ่ายจากงบประมาณหมวดค่าใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
จ านวน 800,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองการเจ้าหน้าที่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.1 สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในสังกัดมีค่านิยมและทัศนคติในการต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
  ๑๐.2 บุคลากรในสังกัดสามารถน าความรู้ในหลักธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 ๑๐.3 บุคลากรในสังกัดมีจิตส านึกและพฤติกรมที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
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รายละเอียดมาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลกประโยชน์ทับซ้อน 

ล าดับที่ ๓ 
 

1. ชื่อมาตรการ จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยนโยบายรัฐบาลภายใต้การน าของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการ
ผลักดันด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ โดยบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล เพ่ือการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ   
 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จึงให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เสริมสร้าง
คุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร จึงได้วางมาตรการเพ่ือจัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน        
เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง ให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา     
เพ่ือเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างให้จังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดที่ใสสะอาด ลดระดับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล   

3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง และประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป ได้ทราบแนวทางและวิธีการในการเข้ามามีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน อันจะสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 3.3 เพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และ
ประชาชนทั่วไป  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง        

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าคู่มือขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการและประพฤติตนของข้าราชการ   
เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ให้บรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยมีองค์ประกอบเนื้อหา ดังนี้ 
 ๖.๑ ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๖.๒ แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๖.๓ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๖.๔ ตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

18 



 

  
 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
  -          

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด       

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ อีกทั้งประชาชนทั่วไป มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  
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รายละเอียดกิจกรรมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

ล าดับที่ ๔ 
 
1. ชื่อกิจกรรม วิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. หลักการและเหตุผล 
    การมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง
การใช้ดุลยพินิจในการกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม ท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กรและสังคมต้อง
สูญเสียไป ซึ่งผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความ
เป็นธรรมในสังคม  
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง จึงเป็นกระบวนการวิเคราะห์ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือสร้างความสุจริต ในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 3.2 เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทอง ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตาม
กฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 ๓.๔ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และ
ประชาชนทั่วไป  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง        

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดประชุมเพ่ือร่วมกันพิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมตลอดถึงความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ เพ่ือน าผลที่ได้มาพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของ
หน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด อันจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่
จะต้องบริหารจัดการก่อน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)    

8. งบประมาณด าเนินการ 
  -          

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด       

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญในการปูองกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นอกจากนี้ยังน า
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้ มาก าหนดเป็นคู่มือปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อนต่อไป 
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รายละเอียดกิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

ล าดับที่ ๕ 
 

๑. ชื่อกิจกรรม การจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จึงได้ด าเนินการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทน
ชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชน
สามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
หรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองสามารถพัฒนา
ระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหาร
ราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง   
 3.2 เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

๔. เป้าหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๖. วิธีด าเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง  
 6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้ง
ให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ให้ความส าคัญในการมีตัวแทน
ชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิด
หากเกิดความเสียหาย  
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการ
จ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง   
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๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ 2561 – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 - 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทน
ประชาชนร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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รายละเอียดกิจกรรมจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท 

ล าดับที่ ๖ 
 

1. ชื่อกิจกรรม กิจกรรมจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท 

2. หลักการและเหตุผล  
  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทาง   
สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์  

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมี
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ 
จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการ
วางแผนและการด าเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และ
ให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้
สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างด ี 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ตระหนักถึงความส าคัญในการน้อมน าแนวการด าเนินชีวิตตาม
แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน จึงได้จัดท ากิจกรรมจัด
นิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาทขึ้น เพ่ือให้บุคลากรใน
สังกัดรู้และเข้าใจแนวคิดนี้ และสามารถน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงานด้วยความอดทน ความเพียรมี
สติปัญญาและความรอบคอบ เกิดความสมดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
กว้างขวาง ทั้งด้านวัตถสุังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกเป็นอย่างดี 

3. วัตถุประสงค์ 
  ๓.1 เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองมีกระบวนทัศน์
วัฒนธรรม และค่านิยมในการท างานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

๓.๒ เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองมีความรู้ความเข้าใจและให้
ความส าคัญในการการท างานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๓.๓ เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองมีจิตส านึกในการกระท าความ
ดียึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม   

4. เป้าหมาย 
  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
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6. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ จัดท ากิจกรรมเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
  ๖.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบกิจกรรม และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมกิจกรรม 
  ๖.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดหาเอกสาร และสื่อต่างๆ ประกอบกิจกรรม 
  ๖.4 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินกิจกรรมให้ผู้บริหารทราบ  

7. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองการเจ้าหน้าที่ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.1 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองมีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และ

ค่านิยมในการท างานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
๑๐.๒ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองมีความรู้ความเข้าใจและให้

ความส าคัญในการการท างานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๑๐.๓ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองมีจิตส านึกในการกระท าความดียึด

มั่นในคุณธรรมและจริยธรรม โดยการน้อมน าแนวการด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน  
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รายละเอียดโครงการเสริมพลังแห่งความดี 

ล าดับที่ ๗ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจหน้าที่ในการ
ให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น อ านาจหน้าที่ประการหนึ่งคือการจัด
การศึกษา ซึ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากต้องบริหารจัดการเกี่ยวกับปัจจัยและกระบวนการเรียน
การสอนแล้วการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยการใช้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมวิชาการต่างๆ 
ที่มีประโยชน์ในการด ารงชีวิตเข้ามาเสริมพลังในการปูองกันและแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อเด็กและเยาวชน จะ
ส่งผลให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้คู่คุณธรรม มีจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติประมวล
จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เติบโตเป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทองจึงได้ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จัดท าโครงการเสริมพลังแห่ง
ความดีขึ้น เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมในการสร้างรากฐานชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มั่นคง
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ได้รับ
การพัฒนาจิตใจ สามารถน าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
 ๒.๒ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เยาวชนเกิดความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ 
และต่อต้านการทุจริต 
 ๒.๓ เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึก สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ และเสริมสร้างค่านิยมต่อต้ าน          
การทุจริต ให้กับเด็กและเยาวชนสามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 ๒.๔ เพ่ือให้ชุมชนและองค์กรภาครัฐมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี               
มีคุณภาพ และเติบโตเป็นคนดีของสังคม 

๓. เป้าหมาย 
 จัดให้มีการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้าน
การทุจริตให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง ที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จ านวน ๓๙ โรงเรียน นักเรียนจ านวน ๘๐๐ คน 

๔. วิธีด าเนินการ 
 ๔.๑ เสนอโครงการและขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการ 
 ๔.๒ ประสานหน่วยงานทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
และโรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน ๓๙ โรงเรียน 
 ๔.๓ ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามเปูาหมายที่ก าหนด 
 ๔.๔ ประเมินผลและรายงานผล 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
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๖. สถานที่ด าเนินงาน 
 หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๗. งบประมาณ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ตามแผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท
โครงการเสริมพลังแห่งความดี 

๘. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา สามารถน า
หลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
 ๙.๒ เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกและตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ      
พร้อมที่จะต่อต้านการทุจริต 
 ๙.๓ เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกและภูมิคุ้มกันทางจิตใจ สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 ๙.๔ ชุมชนและองค์กรภาครัฐมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณภาพ
และเติบโตเป็นคนดีของสังคม 
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รายละเอียดมาตรการแสดงเจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ล าดับที่ ๘ 
 
1. ชื่อมาตรการ การแสดงเจตนารมณ์การปูองกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารราชการแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการ
จัดบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ และปัญหาที่ส าคัญ ได้แก่ปัญหา
ด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ส่วนหนึ่งที่ท าให้การบริหารราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เกิดจากการใช้
ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและ
ศีลธรรม ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
กระท าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท าทุจริตคอร์รัปชั่น 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จึงให้ความส าคัญกับการ
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกในการปูองกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ มุ่งขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ 
สร้างความโปร่งใส และสร้างเครื่องมือก ากับความประพฤติในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเพ่ือให้การบริหาร
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล อันจะเป็นการสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
ในการบริหารงานภาครัฐ 

3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมืองของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทองว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ มุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม 
 3.3 เพ่ือก าหนดมาตรการให้มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เสมอภาค ไม่ใช้อ านาจ
หน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 
 ๓.๔ เพ่ือมุ่งต่อต้านและเฝูาระวังการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีการเฝูาระวังอย่าง
รัดกุม และใช้มาตรการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอร์รัปชั่น และผู้ที่เก่ียวข้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง        
6. วิธีด าเนินการ 
 ออกประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เรื่อง เจตนารมณ์การปูองกันและต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 
โดยให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มีการด าเนินงานให้เกิด
ความโปร่งใสเป็นธรรม มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารและปฏิบัติงาน   
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)       

8. งบประมาณด าเนินการ 
  -           

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด       

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
สามารถบริหารและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีจิตส านึกในการปูองกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น  
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รายละเอียดโครงการสมุดบันทึกการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานจ้างกองกิจการสภา อบจ. 

ล าดับที่ ๙ 
 

๑. ชื่อโครงการ สมุดบันทึกการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานจ้างกองกิจการสภา อบจ. 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ประสิทธิภาพการท างาน เป็นความต้องการของผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างยิ่ง เพราะการมี
ประสิทธิภาพการท างานนั้น หมายถึง ศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีคุณภาพ จะมีความสามารถและความ
พร้อม พยายามทุ่มเทอย่างเต็มใจในการปฏิบัติงานของตนอย่างคล่องแคล่ว  ด้วยความมีระเบียบ มีกฎเกณฑ์ 
ปฏิบัติงานให้เสร็จทันเวลา รวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพ มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ใน
งานพร้อมด้วยจิตใจที่ซื่อสัตย์ และภักดีต่อองค์กร ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างความมีระเบียบวินัย และความถูก
ต้องในการปฏิบัติงาน ในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ท าอะไร อย่างไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและ
สามารถย้อนกลับมา เพ่ือพิจารณาปรับปรุงการท างานในแต่ละงานได้ และผู้บังคับบัญชาสามารถน าไปใช้เป็น
หลักฐานประกอบการพิจารณาความดีความชอบได้อย่างมีความยุติธรรม ความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ซึ่ง
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้เล็งเห็นความส าคัญของการ
จดบันทึกการปฏิบัติงาน จึงได้จัดท าโครงการสมุดบันทึกการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานจ้าง ของกอง
กิจการสภา อบจ. ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และส่งเสริมการสร้างจิตส านึกที่
ดีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน 
 ๓.๒ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามงาน 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 
 ๓.๔ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเตือนความจ า 
 ๓.๕ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชา กับผู้ใต้บังคับบัญชา 

๔. เป้าหมาย 
 ข้าราชการและพนักงานจ้าง กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน เพ่ือแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
 ๖.๒ ก าหนดให้ข้าราชการและพนักงานจ้างบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ าทุกวัน 
 ๖.๓ จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานทุกเดือน 
 ๖.๔ รวบรวมเป็นข้อมูลแล้วรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกสิ้นเดือน 
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๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ 2561 – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 - 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเปูาหมาย 
 ๑๐.๒ มีการติดตามผลงานท าให้สามารถทราบผลการท างานเมื่อเกิดปัญหา สามารถแก้ไขได้ 
 ๑๐.๓ ข้าราชการและพนักงานจ้าง มีจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรง
ซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
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รายละเอียดกิจกรรมทบทวนการปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

ล าดับที่ ๑๐ 
 

๑. ชื่อกิจกรรม ทบทวนการปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  

๒. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติขึ้นเพ่ือรองรับสิทธิของ
ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โดยให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน นอกจากนี้ยังให้มีการเผยแพร่เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐและเพ่ือความโปร่งใส มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นหน่วยงานที่ต้องการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนให้มีสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินการของรัฐจึงได้มีค าสั่งให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการ จ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในวิธีการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การให้ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพ่ือให้
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน    
มีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และสร้างความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารที่ด าเนินการ ว่ามีข้อบกพร่องประการใด 
 ๓.๒ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร 

๔. เป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ พัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ  
 ๖.๒ จัดสถานที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้
โดยสะดวก 
 ๖.๓ จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 ๖.๔ บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเป็นระบบ เช่น ออก
ระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นต้น 
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๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ 2561 – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 - 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับสิทธิการรับรู้ของประชาชน หรือมุ่งต่อการจัดการความรู้
การพัฒนาเครือข่ายความรู้จากข้อมูลข่าวสารของราชการ  
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รายละเอียดมาตรการการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม 

ล าดับที่ ๑๑ 
 

๑. ชื่อมาตรการ การจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม 

๒. หลักการและเหตุผล 
 กองคลัง ในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงิน การคลัง ควบคุม ก ากับ ดูแล การรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีขั้นตอนการด าเนินการที่
โปร่งใส มีกลไกการตรวจสอบการด าเนินการได้ทุกขึ้นตอน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนในการให้บริการโดยทัดเทียมกัน และโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 มาตรการนี้ใช้หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีและเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร สร้างความมี
ระเบียบ วินัย สร้างจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือปลูกจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่กองคลังปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต   
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓.๒ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้พัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
 ๓.๓ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร 

๔. เป้าหมาย 
 ๔.๑ ประชาชนผู้มาช าระภาษีกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 ๔.๒ เจ้าหน้าที่ฝุายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 ๔.๓ ประชาชนทั่วไป 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่จัดท าทะเบียนคุมการจัดเก็บภาษีทุกประเภท 
 ๖.๒ มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีทุก
ประเภทรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ หน้าส านักงานกองคลัง เพ่ือสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการ 
 ๖.๓ มีการจัดท าแผ่นพับเพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทองให้ประชาชนทราบ 
 ๖.๔ มีการจัดท าบัตรคิว เพ่ือให้ผู้มาช าระภาษีได้รับบริการตามล าดับก่อนหลัง สร้างความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 ๖.๕ มีระบบเครือข่ายสารสนเทศเกี่ยวกับการรับช าระภาษีในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง เพ่ือเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนโดยทั่วไป 
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 ๖.๖ ด าเนินการจัดท าคู่มือส าหรับการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ซึ่งกองคลังได้จัดท าคู่มือการรับช าระภาษีทุกประเภท และได้ ลง
ระบบสารสนเทศของส านักงาน ก.พ.ร. เรียบร้อยแล้ว 
 ๖.๗ รับช าระภาษีในอัตราที่เป็นมาตรฐานเดียวกันตามข้อบัญญัติ เรื่องการเก็บภาษีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๗. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 - 

๘. สถานที่ด าเนินการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝุายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ เจ้าหน้าที่ท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 ๑๐.๒ ประชาชนผู้มาติดต่อเสียภาษีได้รับความเป็นธรรม เสมอภาคในการรับบริการ 
 ๑๐.๓ ประชาชนผู้มาติดต่อเสียภาษีได้รับความรู้ด้านภาษีที่ต้องช าระให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 



 

 
รายละเอียดมาตรการการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ล าดับที่ ๑๒ 
 

๑. ชื่อโครงการ การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณประโยชน์ในเขตจังหวัด
เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน รวมทั้งส่งเสริมให้บุคคลเหล่านี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาสและผู้พิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จึงด าเนินงานตาม
บทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สนับสนุน
ช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาสให้มีท่ีอยู่อาศัยมีความมั่นคงปลอดภัย และมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
 เพ่ือเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
ทุจริต จึงให้ความส าคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ให้ได้รับความช่วยเหลือ ดูแลโดย
ทัดเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ จึงเป็นที่มาของมาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เพ่ื อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ปูองกันความเสี่ยงและลดการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นภายในหน่วยงานของส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และเป็นธูปธรรม 
 ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการได้รับบริการ โดยเท่าเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ 

๔. เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองและ
ประชาชนทั่วไป 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๖. วิธีด าเนินการ 
 การด าเนินงานให้มีความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๖.๑ ส ารวจข้อมูล โดยประสานขอข้อมูลผู้ประสบปัญหาและมีความต้องการที่จะเข้าร่วม
โครงการจากอ าเภอ ทุกอ าเภอ และส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง 
 ๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง  
 ๖.๓ ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก โดยพิจารณาจากผู้ด้วยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือ      
ผู้ยากจน ที่คัดเลือกโดยคณะกรรมการโครงการฯ  
 ๖.๔ คัดเลือกประชาชนผู้ด้วยโอกาสที่จะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือ โดยกระบวนการของ
คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพิจารณาความเหมาะสม 
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 ๖.๕ คระกรรมการด าเนินโครงการประเมินตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้ได้รับคัดเลือกในการ
ช่วยเหลือ 
 ๖.๖ ด าเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาส และผู้พิการ ที่ได้รับความเดือดร้อน 

๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ 2561 – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 - 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการด าเนินโครงการช่วยเหลือประชาชน 
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รายละเอียดมาตรการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ล าดับที่ ๑๓ 
 

๑. ชื่อมาตรการ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

๒. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๗ ก าหนดให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชน หรือการติดต่อ
ประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้ว
เสร็จของแต่ละภารกิจงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วน
ราชการ และเป็นการทั่วไปประกอบกับส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยประกอบด้วย ๔ มิติ ดังนี้ 
 มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต 
 มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
 จากความข้างต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้ตระหนักและให้ความส าคัญต่อ
ภารกิจงานต่างๆ อันเก่ียวเนื่องกับการให้บริการประชาชนและส่วนราชการอ่ืน ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เช่น งานรับ-ส่งหนังสือราชการ งานข้อมูล
ข่าวสาร งานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นต้น และเพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดส าหรับ
ประชาชน สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) จึงได้จัดท า
กิจกรรมลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือทบทวนภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนและ
ส่วนราชการต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่ของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นปัจจุบัน 
 ๓.๒ เพ่ือปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กระชับ รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 ๓.๓ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และส่วนราชการต่างๆ ที่มาขอรับบริการจาก
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ๓.๔ เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความเข้าใจในอ านาจ
หน้าที่ ตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ และปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

๔. เป้าหมาย 
 บุคลากรในสังกัดส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ของส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
 ๖.๒ จัดประชุมคณะท างานทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติราชการฯ เพ่ือพิจารณาภารกิจงานตาม
อ านาจหน้าที่ของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคลากรผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการด าเนินงานและการ
ลดขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ๖.๓ จัดท าร่างประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ๖.๔ เสนอร่างประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เพ่ือพิจารณาและลงนามประกาศใช้ 
 ๖.๕ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นการทั่วไป 
  ๑) ปิดประกาศ ณ ปูายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
  ๒) เผยแพร่ประกาศในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
  ๓) จัดท าปูายไวนิลแผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานของส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและปิดประชาสัมพันธ์ไว้หน้าห้องปฏิบัติงานส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ 2561 – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 - 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ประชาชน และส่วนราชการได้รับบริการจากส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย
ความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 ๑๐.๒ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และบุคลากรในสังกัด สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างเต็มศักยภาพ และมีจิตส านึกในการให้บริการประชาชน และหน่วยงานอื่นๆ 
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รายละเอียดกิจกรรมเชิดชูเกียรติแก่บุคคลในการด าเนินกิจการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

ล าดับที่ ๑๔ 
 

๑. ชื่อกิจกรรม  เชิดชูเกียรติแก่บุคคลในการด าเนินกิจการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อเสถียรภาพทางการเมือง การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐน าไปใช้เป็นกรอบทิศทางการประสานความร่วมมือในการด าเนินการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการ
ปูองกันและปราบปรามแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด
ตระหนักถึงคุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระ
ยุคลบาท ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต 
การบ าเพ็ญประโยชน์ส่วนรวม ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นที่ประจักษ์ จนท าให้เกิดผลดีแก่ทาง
ราชการ จึงได้ก าหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อการปูองกันการทุจริตในการ
บริหารราชการต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรภายในหน่วยงาน ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
อุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จนท าให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ 
 ๓.๒ เพ่ือยกย่องบุคคลดีเด่น ที่มีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดีของหน่วยงาน  

๔. เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ผู้ที่จะได้รับการยกย่องจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 ๖.๑ เป็นผลงานที่บุคคล ได้ด าเนินการจนเห็นเป็นที่ประจักษ์ เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ชุมชน 
สังคม และประเทศ สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้ 
 ๖.๒ ผลงานที่กระท าต่อเนื่องติดต่อกันถึงปัจจุบันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี และเป็นผลงานที่
สามารถด าเนินการต่อไปได้ในอนาคตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 ๖.๓ ต้องเป็นผู้มีความรู้ มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการครองตนอย่าง
เหมาะสม สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่บุคคลทั่วไป 
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๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ 2561 – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 - 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 สร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม และเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม สร้างค่านิยมในการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต 
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รายละเอียดกิจกรรมการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

ล าดับที่ ๑๕ 
 

๑. ชื่อกิจกรรม  การให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๒. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบ คือการประเมินอย่างเป็นระบบ และเป็นการสนับสนุนให้มีการปรับปรุงการ
ด าเนินการให้มีประสิทธิภาพ ทั้งเป็นการควบคุมระบบก ากับดูแลที่ดี เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า 
ระบบต่างๆ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และเปูาหมายที่ตั้งไว้ 
นอกจากนี้การตรวจสอบยังสามารถให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งถือเป็นกระบวนการ
ก ากับดูแลองค์กรที่ด ี
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้ให้ความส าคัญกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในด้านต่างๆ เพราะการตรวจสอบการปฏิบัติงานจะสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายในสังกัด เพ่ือให้สามารถน าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไปปรับใช้ในงานปฏิบัติงานของตนเองได้ และยังเป็นการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีการยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ปลุกและปลูกจิตส านึก
ที่ดี ให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเสริมสร้างความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการร่วมกันตรวจสอบการปฏิบัติงานใน
รูปแบบต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๔. เป้าหมาย 
 ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ก าชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการตามแนว
ทางการตรวจสอบ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการ
ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 

๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ 2561 – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 - 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มีผลการประเมิน/ตรวจสอบที่ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทั่วไป 
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รายละเอียดมาตรการด าเนินการสอบข้อเท็จจริง/ด าเนินการทางวินัย 

ล าดับที่ ๑๖ 
 

๑. ชื่อมาตรการด าเนินการสอบข้อเท็จจริง/ด าเนินการทางวินัย  

๒. หลักการและเหตุผล 
 การด าเนินการสอบข้อเท็จจริง/ด าเนินการทางวินัยนั้นเป็นการด าเนินการเพ่ือแสวงหา
ข้อเท็จจริง โดยด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการสอบสวนซึ่งแต่งตั้งโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง ซึ่งการด าเนินการนั้นเรื่องที่ต้องพิสูจน์อาจมีผู้ที่กล่าวหาว่ากระท าการอันอาจเข้าข่ายที่ฝุาฝืนต่อ
จริยธรรม ผิดกฎหมาย หรือระเบียบ คณะกรรมการสอบสวนจึงต้องมีการเรียบเรียงข้อเท็จจริงเป็นขั้นตอน 
พร้อมทั้งอ้างอิงพยานหลักฐานต่างๆ เช่น พยานบุคคล พยานเอกสารและพยานวัตถุ เป็นต้น และเสนอ
ความเห็นพร้อมทั้งเหตุผลให้แก่ผู้แต่งตั้ง เพ่ือใช้เป็นแนวทางพิจารณาด าเนินการต่อไป การด าเนินการสอบ
ข้อเท็จจริง/ด าเนินการทางวินัย จึงเป็นเครื่องมือที่จะใช้ส าหรับการปฏิบัติราชการเพ่ือจัดการกับการกระท าที่
อาจเข้าข่ายที่เป็นความผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานในการสอบหาข้อเท็จจริง/ด าเนินการทางวินัยให้มีการ
ปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปอย่างถูกต้องเป็นธรรมต่อทุกฝุาย 
 ๓.๒ เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ว่าหากมีการกระท าผิดต่างๆ
เกิดข้ึน จะได้รับการตรวจสอบให้สิ้นข้อสงสัย 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม หากเกิดกรณีมีการพบเห็น หรือกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ว่าทุจริตหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

๔. เป้าหมาย 
 ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง/การด าเนินการทางวินัย 
 ๖.๒ คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง/การด าเนินการทางวินัย ด าเนินการประชุมเพ่ือ
พิจารณาแนวทางการสอบข้อเท็จจริง/การด าเนินการทางวินัย ให้โอกาสผู้เกี่ยวข้อง ได้ให้ถ้อยค าหรือน า
พยานหลักฐานมาแสดงเพ่ือแก้ข้อกล่าวหา เพ่ือมาประกอบการพิจารณาและสรุปข้อเท็จจริง   
 ๖.๓ ก าหนดระยะเวลาในการสอบข้อเท็จจริง/ด าเนินการทางวินัย  

๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ 2561 – ๒๕๖๔ 
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๘. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 - 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน มีการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน สามารถติดตาม
ตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

44 



 

 
รายละเอียดกิจกรรมปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 

ล าดับที่ ๑๗ 
 

๑. ชื่อกิจกรรม  ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 

๒. หลักการและเหตุผล 
 การร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชน เป็นเสียงสะท้อนให้รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐทราบ
ว่า การบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วม และตรวจสอบการท างานของหน่วยงานของรัฐมากขึ้น อันเป็นการสนองความต้องการของ
ประชาชนและเสริมสร้างความสงบสุขให้เกิดข้ึนในสังคม  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มีนโยบายในการอ านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน
อย่างจริงจัง โดยได้มีการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนประกาศให้ประชาชนได้ทราบแล้ว 
ซึ่งการจัดมีประโยชน์ส าหรับผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไปท าให้ประชาชนได้รับทราบบทบาทหน้าที่ในเรื่อง
ร้องทุกข์/ร้องเรียนอย่างแพร่หลายและสามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาความเดือดร้อน
ต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองสามารถอ านวยความยุติธรรม ขจัดปัญหา
ความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานใน
การรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๒ เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองให้มี 
กระบวนการขั้นตอน และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ๓.๓ เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๓.๔ เพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทองทราบกระบวนการด าเนินงาน  

๔. เป้าหมาย 
 ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองและประชาชนทั่วไป 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ประกาศปรับปรุงแนวทางและขั้นตอนในการด าเนินการเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน และปรับปรุงแนวทางและขั้นตอนในการด าเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนให้
ประชาชนได้ทราบ โดยมีการก าหนดช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกหลากหลายช่องทาง    
มีกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานและวิธีการแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียนทราบอย่างชัดเจน 
ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้ทราบกรอบแนวทางส าหรับการปฏิบัติงานของการด าเนินการในการรับ
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
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๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ 2561 – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 - 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาภายใน ๑๕ วัน ตามอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมรายงานผลการด าเนินงาน
การหรือความคืบหน้าในเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน และมีการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนที่
มีการระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
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รายละเอียดมาตรการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน 

ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

ล าดับที่ ๑๘ 
 

๑. ชื่อมาตรการ จัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบข้อ ๖ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มีการวางระบบการควบคุมภายใน และจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล(ผู้ว่าราชการจังหวัด) ปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ขององค์กรและส่วนราชการย่อย เพ่ือด าเนินการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ 
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซึ่งจะช่วยปูองกันและลดความผิดพลาดจากการด าเนินงาน หรือการกระท าอันเป็น
การทุจริต จากการปฏิบัติราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองมีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการจัดท าแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้
ก ากับดูแล 

๓. วัตถุประสงค์ 
 การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการที่ผู้ก ากับดูแลฝุายบริหารและบุคลากรทุกระดับของ
หน่วยงาน ก าหนดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๓.๑ การด าเนินงาน (Operation: O) หมายถึงการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความ
เสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตขององค์กร     
 ๓.๒ การรายงานทางการเงิน (Financial : F) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้
ภายในและภายนอกขององค์กร เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา 
 ๓.๓ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C) ได้แก่การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กรรวมทั้ง
การปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรได้ก าหนดขึ้น  

๔. เป้าหมาย 
 ทุกส่วนราชการประเมินการควบคุมภายใน และด าเนินการจัดท ารายงานแสดงผลการประเมิน
ทั้งระดับส่วนราชการย่อยและระดับองค์กร ส่งให้ส านักตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล (ผู้ว่าราชการจังหวัด) 
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
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๖. วิธีด าเนินการ 
 การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๖.๑ ก าหนดผู้รับผิดชอบ มีการก าหนดและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ
คณะท างานและหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนและเป็นทางการ  
 ๖.๒ ก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประเมิน   
 ๖.๓ ศึกษาและท าความเข้าใจโครงสร้างการควบคุมภายใน    
 ๖.๔. จัดท าแผนการประเมิน 
 ๖.๕ ด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ๖.๖ สรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารการประเมิน 

๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ 2561 – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 - 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ส่งรายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ให้ผู้ก ากับดูแล ภายใน วันที่ ๒๙ 
ธันวาคม ของทุกปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 



 

 
รายละเอียดโครงการการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ล าดับที่ ๑๙ 
 

๑. ชื่อโครงการ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองมีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนความต้องการของบลงทุนเพ่ือพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การตั้ง
งบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น ซึ่งโครงการพัฒนาในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองต้อง
สอดคล้องกับโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 การได้มาซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองนั้น ต้องผ่าน
กระบวนการประชุมประชาคมท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๗ (๑) คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือ
ทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 ในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองจึงด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น ภายใต้
หลักประชารัฐ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง ในการร่ว มคิด ร่วมท า       
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และท าให้การด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองมีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ   

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท างบประมาณในการพัฒนาจังหวัดอ่างทอง  

๔. เป้าหมาย 
 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 จังหวัดอ่างทอง 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ  
 ๖.๑ แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น      
 ๖.๒ การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ      
 ๖.๓ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  
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๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ 2561 – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 - 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝุายนโยบายและแผนงาน และฝุายงบประมาณและพัฒนารายได้ กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา และการจัดท างบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
รายละเอียดโครงการการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ในการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ล าดับที่ ๒๐ 
 

๑. ชื่อโครงการ  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 จากระเบียบดังกล่าวข้างต้นเห็นได้ว่าการติดตามและประเมินผลมีความส าคัญอย่างยิ่งทั้งต่อ
ผู้บริหาร และประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง ซึ่งฝุายติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ จึงมีการ
ติดตามและประเมินผลโครงการที่ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ านั้นๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยการติดตามและประเมินผลโครงการจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่แผนงาน/
โครงการ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองด าเนินการ อีกทั้งยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาโดยมีกรรมการที่มาจากผู้แทนประชาคมจังหวัด เพ่ือติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการที่น าไปปฏิบัติว่าเป็นไปตามแนวทางนโยบายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ประเมินผลที่ได้ สามารถ
น าไปเป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาแผนงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองในปีต่อๆ 
ไป และเป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อที่จะน าไปใช้ในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลโดยรวม และได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงทั้งด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ วิธีการ
ด าเนินงาน และการให้บริการ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอันจะ
น ามาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และติดตามผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  

๔. เป้าหมาย 
 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกิจกรรมการตรวจสอบ และการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 
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๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 จังหวัดอ่างทอง 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน   
 ๖.๑ แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    
 ๖.๒ การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ     
 ๖.๓ การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ   

๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ 2561 – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 - 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝุายติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 



 

 
รายละเอียดโครงการอบรมหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และกรรมการจัดหาพัสดุ 

ล าดับที่ ๒๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ อบรมหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และกรรมการจัดหาพัสดุ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้าง และการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มี
ความส าคัญที่จะบริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน 
จะตอ้งมีความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 และเข้าใจเงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี 
เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่
ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่แล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง หรือ
บุคคลอื่น นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟูองร้องต่อศาลปกครองได้  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เห็นถึงความส าคัญของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง เพื่อความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรมหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ, เจ้าหน้าที่
พัสดุ และกรรมการจัดหาพัสดุ เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ, เจ้าหน้าที่พัสดุ และ
กรรมการจัดหาพัสดุ มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ พัสดุ, เจ้าหน้าที่พัสดุ และ
กรรมการจัดหาพัสดุ ท าหน้าที่อย่างถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  

๔. เป้าหมาย 
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ, เจ้าหน้าที่พัสดุ และกรรมการจัดหาพัสดุ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๖. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ  
 6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ, เจ้าหน้าที่พัสดุ และกรรมการจัดหาพัสดุ  
 6.3 ท าหนังสือเชิญเพ่ือให้เข้าร่วมอบรม 

๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ 2561 – ๒๕๖๔ 
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๘. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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