
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง   
...................................................... 

 ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) สู่การปฏิบัติ 
ประกอบกับในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ได้มีมติ
เห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓     
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

 เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงานที่แสดงถึงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตต่อสาธารณชน ป้องกันพฤติกรรมที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ สร้างกลไกในการตรวจสอบการ
บริหารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง     
จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง             
มีรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

 ประกาศ ณ วันที่          ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
 
 

(นายสุรเชษ นิ่มกุล) 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารสว่นจังหวัดอ่างทอง 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัด 
 โทร. 0 3611 484-5 
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คำนำ 

 
 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม  
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) สู่การปฏิบัติ      
โดยกำหนดในแผนปฏิบัต ิราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัต ิราชการประจำปีและสนับสนุนงบประมาณ              
ตามแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้เริ ่มดำเนินการ ตั ้งแต่  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป ทั ้งนี ้ ให้หน่วยงานรัฐดำเนินการโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับ  
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ นั้น 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้ร ับแจ้งจากจังหวัดอ่างทองว่า ในการประชุม 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ดังนั้น 
เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงานที่แสดงถึงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ให้ปรากฏต่อ 
สาธารณชน ป้องกันพฤติกรรมที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ สร้างกลไกลในการตรวจสอบการบริหาร และ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ 
ดังกล่าว จึงได้ทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) โดยจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๕) ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญในการดำเนินงานตามมาตรการ
ป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์กร และใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน นโยบายด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ กิจกรรม หรือมาตรการต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน อันจะนำไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
แท้จริง 

 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
สารบัญ 

 
หน้า 

คำนำ 
สารบัญ 
ส่วนที่ ๑ บทนำ 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หลักการและเหตุผล 
 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
 เป้าหมาย 
 ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 มิติที่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
 มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ อปท. 
ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 
 รายละเอียดโครงการ มิติที่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
 รายละเอียดโครงการ มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 รายละเอียดโครงการ มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 รายละเอียดโครงการ มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไลในการตรวจสอบ 
   การปฏิบัติราชการของ อปท. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บทนำ 

 

 1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องใกล้ชิดกับการกระทำทุจริต เพื ่อพิจารณาว่าการควบคุมหรือ
มาตรการที่ใช้บังคับในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด 
  - การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงในการขยายตัวของการทุจริต
ในระดับท้องถิ่นได้แก่ การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจาย
อำนาจ จะมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้การจัดบริการสาธารณะในด้านต่างๆ ของรัฐสามารถเข้าถึงประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ว อันเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้มากขึ้น และเมื ่อมี
งบประมาณจำนวนมากที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น
เช่นเดียวกัน 
  - ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
   1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง       
ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
   3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบ และกฎหมาย 
   4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจ และ
ขาดคุณธรรมจริยธรรม 
   5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
   6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที ่ เก ิดจากการตรวจสอบที ่ขาดความ
หลากหลายในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
   7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจและอิทธิพลท้องถิ่น 
  - สาเหตุและปัจจัยท่ีนำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้ ดังนี้ 
  1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจา ก
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่ โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต 
  2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ทำให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ที่มีแนวโน้มที่จะทำ
พฤติกรรมทุจริตมากยิ่งข้ึน 
  3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบาย ที ่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต  
ของบุคคลเหล่านี้ 
   
 



 

- ๒ – 
 

  4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่อง
ของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน 
แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่   
การผูกขาดในโครงการก่อสร้าง และโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
  5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจน ถือ
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำ
ให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
  6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับ  

การเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว 

บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์  
ส่วนรวม 
  7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มี 

ค่านิยมท่ีผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด  

ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ  

บ้านเมือง 

 ๒. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย ถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวี 
ความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ 
เป็นปัญหาลำดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้น 
ทุกภาคส่วนในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มักถูก 
มองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชัน และมักจะปรากฏข่าวการทุจริต ตามสื่อ 
และรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจ และความศรัทธา  
ต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน 
มีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index - 
CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ 
(Transparency International - IT) พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ อยู ่ที่  
๓๕ - ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศท่ัวโลก และเป็น
อันดับที่ ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนน 
ของประเทศไทย ปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ลำดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถ
สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอรร์ัปชันอยู่ในระดับสูง 
  แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม 
การป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน  
การทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั ้งองค์กร 
ตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ได้จัดทำยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทย  ไม่ได้มี
แนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทย  ประกอบด้วยปัจจัย
ทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรือ 
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อีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่
ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ 
คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื ่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึก 
ในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัย
ทางด้านการทำงานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไก
หรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
  ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตบังเกิด
ผล เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน  และปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการ 
บริหารจัดการที ่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่ างยั ่งยืน ประกอบกับ 
มติคณะรัฐมนตรี มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี สามารถเพ่ิม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดี และหลักธรรมาภิบาล เป็นกรอบในการจัดทำแผน  
การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จึงได้ดำเนินการ
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกัน  และปราบปราม 
การทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที ่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู ่การปฏิบัติ  
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
โดยนำนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ และกรอบแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้องมาบูรณาการตามรายละเอียดดังนี้ 
  - คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  
   รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 
นโยบายที่ ๑๐ นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  - ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี
   ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้ความสำคัญกับการ
ต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
  - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
   เป้าหมายที่ ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ตัวชี้วัด ๒.๑ สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภท ที่ได้รับ
รางวัลการบริหาร จัดการที่ดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมดเพ่ิมข้ึน  
     ตัวชี้วัด ๒.๒ ข้อร้องเรียน และคดีเกี ่ยวกับการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง 
   เป้าหมายที่ ๓ เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น  
     ตัวชี ้ว ัด ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู ้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ ๕๐      
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
   เป้าหมายที่ ๔ ลดจำนวนการดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิด  
     ตัวชี้วัด จำนวนคดีที่รัฐดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิด ซึ่งต้องชดเชย
ความเสียหายลดลง 
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  - คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
   ข้อ 1 ให้ทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทาง 
การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้น 
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง 
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
   ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ กระทำการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้า
ส่วน ราชการ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
พ.ศ.2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที ่เกี ่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้  
มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว  
   ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้าส่วน
ราชการ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติ 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  
อย่างเคร่งครัด  
   ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดำเนินการตาม
ข้อ 2 และข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี  
   ข้อ 5 ให้สานักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดำเนินการ 
แสวงหา รวบรวม และดำเนินการอื่นใดเพื ่อให้ได้มาซึ ่งข้อเท็จจริง  และพยานหลักฐานในการที่จะทราบ 
รายละเอียด และพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการดำเนินงานตาม ข้อ 1 ข้อ 2 
ข้อ 3 และข้อ 4 และรายงานผลการปฏิบัติ พร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบ และ
พิจารณาอย่างต่อเนื่อง 
  - ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
พ.ศ. ๒๕๖๔) มุ ่งสู ่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที ่ประชาชน 
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน  
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิ 
ในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

• วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & 
Clean Thailand)” 

• พันธกิจ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ ทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิร ูปกระบวนการป้องก ันและ
ปราบปรามการทุจริต ทั้งระบบให้มี มาตรฐานสากล” 

• เป ้าประสงค์เช ิงย ุทธศาสตร์  ระดับคะแนนของดัชน ีการร ับร ู ้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50  
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 ๓. วัตถุประสงค์หลัก  
  ๑) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
  ๒) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน  
  ๓) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๔) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม  และ
ได้รับความร่วมมือจากประชาชน  
  ๕) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย      
มีค่าคะแนนในระดับที่สูงขึน้ 
  - ยุทธศาสตร์ มีความครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
   - ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
   - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
   - ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
   - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
   - ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
   - ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index : CPI) ของประเทศไทย 

 ๔. เป้าหมาย 
  ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
อ่างทอง รวมถึงประชาชนในจังหวัดอ่างทองมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิด 
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ  
จริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ  
  ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที ่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามี        
ส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  
  ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหาร ส่วนจังหวัดอ่างทองที่มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม  
  ๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  
 ๕. ประโยชน์ของการจัดทำแผน  
  ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง รวมถึงประชาชนในจังหวัดอ่างทองมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้าง
ค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti – Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน  
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  ๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินในรวมถึงตรวจสอบในฐานะ 
พลเมืองที่มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง 
การทุจริต  
  ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต  
  ๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ  ลด
โอกาสในการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้  
ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

- ๗ – 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
      

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๕ 

หมายเหตุ 
งบประมาณ 

๑. การสร้าง
สังคมท่ีไม่ทน
ต่อการทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่าย
ประจำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๑) โครงการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชัน และเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 
 
๒) มาตรการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือ
การป้องกันผลประโยชน์  ทับ
ซ้อน 
 
๓) โครงการให้ความรู้ ปลุก
จิตสำนึกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 
๔) กิจกรรมให้ความรู้/ปลุก
จิตสำนึก เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๕0,000 
 
 
 
 
- 
 
 

 
๔๐,๐๐๐ 

 
 
 
- 
 
 
 

 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

 
 
 
สำนักปลัดฯ 
 
 
 
สำนักปลัดฯ 
 
 
 
สำนักปลัดฯ 
 
 
 

๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

๑) โครงการเสริมสร้างความ
จงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 

๑๐๐,๐๐๐ สนง.
เลขานุการฯ 

๑.๓ การสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

๑) โครงการเสริมพลังแห่งความดี 
 
 
 
๒) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชน 
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

มิติที่ ๑ รวม   จำนวน   ๘    โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

 



 

- ๘ – 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
      

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๕ หมายเหตุ 
งบประมาณ 

๒. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

๑.๑ การแสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

๑) มาตรการแสดงนโยบายไม่รับ
ของขวัญ (No Gift Policy) 

- 
 

 
 

สำนักปลัดฯ 
 

๒.๒ มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

๑) มาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคล 
 
๒) มาตรการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือน 
 
๓) มาตรการออกคำสั่งมอบหมาย
งานของนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วน
ราชการในสังกัด 
 
๔) มาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 
๕) มาตรการควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 
๖) มาตรการจัดทำแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ 
 
๗) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 
๘) โครงการสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

 
ส่วนราชการ

ในสังกัด 
 

ส่วนราชการ
ในสังกัด 

 
 
 
 

ส่วนราชการ
ในสังกัด 

 
กองคลัง 

 
 
 

กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน 

 
กองคลัง 

 
 

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 
 



 

- ๙ – 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
      

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๕ หมายเหตุ 
งบประมาณ 

 ๒.๓ มาตรการการใช้ดุลพินิจ
และใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

๑) กิจกรรมลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
 
๒) มาตรการการมอบอำนาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการเพ่ือลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 
๓) มาตรการมอบอำนาจของ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง 
 
๔) มาตรการจัดทำแผนภูมิ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
๕) มาตรการจัดทำข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 

สำนักปลัดฯ 
 
 

ส่วนราชการ
ในสังกัด 

 
 

ส่วนราชการ
ในสังกัด 

 
 

ส่วนราชการ
ในสังกัด 

 
ส่วนราชการ

ในสังกัด 
 

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ดำเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

๑) กิจกรรมเชิดชูเกียรติแก่บุคคล
ในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์ 
 
๒) กิจกรรมเชิดชูบุคลากรดีเด่น 
ผู้ทำประโยชน์หรือเข้าร่วม
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง 
 

 สำนักปลัดฯ, 
กองการ
เจ้าหน้าที่ 

 
กองการ
เจ้าหน้าที่ 

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณี
ได้ทราบหรือรับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

๑) กิจกรรมให้ความร่วมมือกับ
หน่วยตรวจสอบที่ดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง 
 

 ส่วนราชการ
ในสังกัด 



 

- ๑๐ – 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
      

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๕ หมายเหตุ 
งบประมาณ 

  ๒) กิจกรรมแต่งตั้ง/มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 
๓) มาตรการการดำเนินการสอบ
ข้อเท็จจริง/การดำเนินการทาง
วินัย 

- 
 
 
 
- 
 

 
 

สำนักปลัดฯ 
 
 
 

สำนักปลัดฯ 
 
 
 

มิติที่ ๒ รวม จำนวน   ๑๙   โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ๑๑ – 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
      

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๕ หมายเหตุ 
งบประมาณ 

๓. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

๑) มาตรการปรับปรุงข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทองให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
๒) โครงการอบรมให้ความรู้ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
๓) มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
 
๔) กิจกรรมจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 
 

สำนักปลัดฯ 
 
 
 
 

สำนักปลัดฯ 
 
 
 

กองคลัง, 
กองพัสดุ 

 
 
 

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

๑) กิจกรรมจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือ
ปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/
ร้องทุกข์ 
 
๒) กิจกรรมสรุปรายงานสถิติเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 
๓) โครงการประชาคมการดำเนิน
โครงการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง 
 
๔) มาตรการรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

สำนักปลัดฯ 
 
 
 

สำนักปลัดฯ 
 
 
 

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 

 
 

สำนักปลัดฯ 



 

- ๑๒ – 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
      

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๕ หมายเหตุ 
งบประมาณ 

 ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑) มาตรการส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  
๒) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
๓) โครงการประชาคมท้องถิ่น
เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
๔) โครงการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพบประชาชน เพ่ือปวง
ประชาทั่วหน้า...ชีวามีสุข 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 

 
 
 

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 

 
 

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 

 
สนง.

เลขานุการฯ 

มิติที่ ๓ รวม จำนวน  ๑2   โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ๑๓ – 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
      

 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๕ หมายเหตุ 
งบประมาณ 

๔. การ
เสริมสร้าง 
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกำหนด 

๑) กิจกรรมจัดทำรายงานการ
ควบคุมภายใน 
 
๒) กิจกรรมติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 
 
 
 
 

- 
 
 
- 

ส่วนราชการ
ในสังกัด 

 
ส่วนราชการ

ในสังกัด 

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการตามช่องทางท่ี
สามารถดำเนินการได้ 

๑) กิจกรรมการส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
๒) มาตรการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินโครงการ
ประจำปี 
 
๓) มาตรการเปิดเผยข้อมูลการ
ปฏิบัติราชการผ่านช่องทาง 
Website, Facebook ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 

 
 
 

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 

 
 

ส่วนราชการ
ในสังกัด 

๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

๑) โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
๒) มาตรการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 

- 
 
 
 
- 

สนง.
เลขานุการฯ 

 
 

สนง.
เลขานุการฯ 

 

 
 



 

- ๑๔ – 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
      

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๕ หมายเหตุ 
งบประมาณ 

 ๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Community) 
และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 

๑) กิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกัน
การทุจริต 
 

- 
 
 
 

สำนักปลัดฯ 
 
 
 

มิติที่ ๔ รวม จำนวน   ๘    โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

- ๑๕ – 
 

โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  
และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
     

 
1. ชื่อโครงการ : การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื ่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และเสริมสร้าง 
 คุณธรรมจริยธรรม 

2. หลักการและเหตุผล  
                    หลักธรรมภิบาล คือ หลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสำคัญในการ
บริหารและปฏิบัติงานอันจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง อันจะสามารถนำพาไปสู่
การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน     
ได้อย่างจริงจัง โดยจะต้องมีการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กันไปด้วยทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่ าง      
เห็นพ้องต้องกันว่าการที่จะทำให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้องลงและหมดไปในที่สุดนั้นต้องนำหลักธรรมาภิบาล
ไปปรับใช้ในการบริหารละปฏิบัติงาน ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ตระหนักดีว่าปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันเป็นปัญหาที่สำคัญยิ่ง จึงได้จัดทำ “โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อปูองกันการทุจริต
คอร์รัปชัน และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม” นี้ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองบริหารและปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรที่ประกอบ
ไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม และเสริมสร้างค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงานที่ ไม่เอ้ือต่อการคอร์รัปชัน อันจะสามารถ
สร้างองค์การที่มีการบริหารจัดการที่ดี และสังคมที่ดีต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 
           ๓.1 เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองมีกระบวนทัศน์
วัฒนธรรม และค่านิยมในการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล  
 ๓.2 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองมีความรู้ความเข้าใจและให้
ความสำคัญในการต่อต้านป้องกัน และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 ๓.3 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองมีจิตสำนึกในการกระทำความ
ดียึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

4. เป้าหมาย 
           บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
           องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

6. วิธีดำเนินการ 
           ๖.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
            ๖.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 ๖.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดหาวิทยากร 
 ๖.4 จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม 
 ๖.5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารทราบ 
 ๖.6 จัดทำสติกเกอร์คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  



 

- ๑๖ – 
 
7. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 
            ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
            เบิกจ่ายจากงบประมาณหมวดค่าใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
จำนวน ๕0,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            กองการเจ้าหน้าที่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
            ๑๐.1 สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในสังกัดมีค่านิยมและทัศนคติในการต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 

  ๑๐.2 บุคลากรในสังกัดสามารถนำความรู้ในหลักธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ๑๐.3 บุคลากรในสังกัดมีจิตสำนึกและพฤติกรมที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
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มาตรการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
     

 
1. ชื่อมาตรการ :  มาตรการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการ
ผลักดันด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ โดยบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบ าล เพื่อการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จึงให้ความสำคัญกับการ
ผลักดันให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เสริมสร้างคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร จึงได้วางมาตรการเพื่อจัดทำ
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่ าว รวมทั้งเป็น
ข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างให้จังหวัด
อ่างทองเป็นจังหวัดที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบเทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล  

3. วัตถุประสงค์ 
            3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง และประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
            3.2 เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป ได้ทราบแนวทางและวิธีการในการเข้ามามีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน อันจะสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
            3.3 เพ่ือกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
            ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และ
ประชาชนทั่วไป 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
             องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
6. วิธีดำเนินการ 
            จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการและประพฤติตนของ
ข้าราชการ เพื ่อขับเคลื ่อนภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ให้บรรลุเป่าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีองค์ประกอบเนื้อหา ดังนี้ 
              ๖.๑ ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
              ๖.๒ แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
              ๖.๓ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
              ๖.๔ ตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
               ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
               - 
9. ผู้รับผิดชอบ 
               กองการเจ้าหน้าที่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
              ผู ้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
สามารถรับรู้และแยกผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมอย่างชัดเจน เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ 
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โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
     

 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 25๖๐ – 
256๔) มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประช าชน ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index 
: CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จึงได้กำหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ื อให้
สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 25๖๐ – 256๔) ไปสู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 3.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานทั่วไป 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

5. พื้นที่ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้ที ่เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึกด้านการ
ต่อต้านการทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึก 
 2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 จำนวน ๔0,000.- บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู ้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
สามารถปฏิบัติหน้าที ่ด้วยความซื ่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ยึดมั ่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ อีกทั้งประชาชนทั่วไป มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
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กิจกรรมให้ความรู้/ปลุกจิตสำนึกเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

     
 

1. ชื่อกิจกรรม :  กิจกรรมให้ความรู้/ปลุกจิตสำนึกเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร 
 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๒. หลักการและเหตุผล 
 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง
การใช้ดุลยพินิจในการกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม ทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กรและสังคมต้อง
สูญเสียไป ซึ่งผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความ
เป็นธรรมในสังคม การวิเคราะห์ความเสี่ยง จึงเป็นกระบวนการวิเคราะห์ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

3. วัตถุประสงค์ 
              3.1 เพ่ือสร้างความสุจริต ในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
              3.2 เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
              3.3 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดอ่างทอง ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตาม
กฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
              ๓.๔ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
             ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และ
ประชาชนทั่วไป 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
             องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
6. วิธีดำเนินการ 
            จัดประชุมเพ่ือร่วมกันพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความ
เสี ่ยง และผลกระทบที ่จะเกิดขึ ้น รวมตลอดถึงความถี ่ที ่จะเกิดเหตุการณ์ เพื ่อนำผลที ่ได้มาพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของ
หน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด อันจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุด
ที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
             ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
8. งบประมาณดำเนินการ 
             - 
9. ผู้รับผิดชอบ 
            สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
            เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นอกจากนี้ยังนำ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้ มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ๒๓ – 
 

โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
     

 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสำคัญของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของไทย จึงถือเป็นหน้าที ่สำคัญของข้าราชการที ่จะเชิดชูสถ าบัน
พระมหากษัตริย์ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ  
ที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน โดยส่งเสริมให้บุคลากรใน 
หน่วยงาน บุคลากรหน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา ตลอดจนผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เรียนรู้และเข้าใจหลักการ       
ทรงงาน สามารถนำหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและพัฒนาท้องถิ่นตามหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 

3. วัตถุประสงค์ 
              3.1 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินี 

๓.๒ เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง รวมไปถึงส่วนราชการอ่ืนใน
เขตจังหวัด ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ   
  3.3 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงออก
ถึง ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เกิดความสมัครสมานสามัคคี เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  3.4 เพ่ือให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
การกระทำล่วงละเมิด การจาบจ้วง และการหมิ่นสถาบันที่สำคัญของชาติไทยอย่างยั่งยืน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
             บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มพลังมวลชน จิตอาสา      
ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง และประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
             องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
6. วิธีดำเนินการ 
            ๕.๑ วางแผนการดำเนินงาน ประชุมผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้อง เพื ่อกำหนดกิจกรรมการจัดงาน
โครงการฯ 
  ๕.๒ จัดทำโครงการ และขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการฯ 
  5.3 จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบงานแต่ละด้าน ดำเนินการประชุมเพ่ือชี้แจง
เพ่ือเตรียมความพร้อม 
  ๕.๔ จัดทำหนังสือแจ้งประสานงานกับหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มพลัง
มวลชน จิตอาสา ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เพ่ือรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯ 



 

- ๒๔ – 
 
 5.5 ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ 
และป้ายประชาสัมพันธ์ 
  5.6 จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการฯ 
  5.7 ดำเนินงาน/กิจกรรม โดยการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
  ๕.8 สรุปผลและประเมินผลการจัดโครงการฯ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
             ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
             ๑๐๐,๐๐๐ .-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
            สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
            ๑๐.1 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเรียนรู้
พระราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตระหนักถึงความสำคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 
  10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ และยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  10.3 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู ้เข้าร่วมโครงการสามารถนำ        
พระบรมราโชวาทมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
  10.4 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตลอดจนหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการกระทำล่วงละเมิด การจาบจ้วง และการหมิ่น
สถาบันที่สำคัญของชาติไทยอย่างยั่งยืน   
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โครงการเสริมพลังแห่งความดี 
    

 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการเสริมพลังแห่งความดี 

๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการ
ให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น อำนาจหน้าที่ประการหนึ่งคือการจัด
การศึกษา ซึ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากต้องบริหารจัดการเกี่ยวกับปัจจัยและกระบวนการเรียน
การสอนแล้วการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยการใช้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมวิชาการต่างๆ 
ที่มีประโยชน์ในการดำรงชีวิตเข้ามาเสริมพลังในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อเด็กและเยาวชน จะ
ส่งผลให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู ้คู ่คุณธรรม มีจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติประมวล
จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เติบโตเป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติ องค์การบริหารสว่น
จังหวัดอ่างทองจึงได้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จัดทำโครงการเสริมพลังแห่ง
ความดีขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมในการสร้างรากฐานชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มั่นคง
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ 
               ๒.๑ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ได้รับ
การพัฒนาจิตใจ สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 
               ๒.๒ เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ 
และต่อต้านการทุจริต 
                ๒.๓ เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึก สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ และเสริมสร้างค่านิยมต่อต้าน การ
ทุจริต ให้กับเด็กและเยาวชนสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
                ๒.๔ เพื่อให้ชุมชนและองค์กรภาครัฐมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี  มี
คุณภาพ และเติบโตเป็นคนดีของสังคม 

๓. เป้าหมาย 
                จัดให้มีการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้าน
การทุจริตให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง ที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๓๙ โรงเรียน นักเรียนจำนวน ๘๐๐ คน 

๔. วิธีดำเนินการ 
               ๔.๑ เสนอโครงการและขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ 
               ๔.๒ ประสานหน่วยงานทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
และโรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๓๙ โรงเรียน 
              ๔.๓ ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามเป้าหมายที่กำหนด 
              ๔.๔ ประเมินผลและรายงานผล 
๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
              ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
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๖. สถานที่ดำเนินงาน 
              หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
๗. งบประมาณ 
              ๓๐๐,๐๐๐ .-บาท  
๘. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
              กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๙. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
              ๙.๑ เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา สามารถนำ
หลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 
             ๙.๒ เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกและตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ พร้อม
ที่จะต่อต้านการทุจริต 
             ๙.๓ เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกและภูมิคุ้มกันทางจิตใจ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
             ๙.๔ ชุมชนและองค์กรภาครัฐมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณภาพ
และเติบโตเป็นคนดีของสังคม 
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โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 
     

 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็น
ปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคน
ในสังคมต้องมีค่านิยมในการักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั นและการโกงทุกรูปแบบ
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่จะต้องได้รับภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะ
ทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่
ได้ผลดีที่สุด โดยการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในความสัตย์
จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม 
ตระหนักรู้และคำนึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทำใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชัน  
               ๒.๒ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความตระหนักในความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต    
ยึดมั่นในความสัตย์จริง รู้จักแยกแยะถูกผิด ไม่คดไม่โกง มีจิตสาธารณะ 
                ๒.๓ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ และเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการ
ทุจริต ให้กับเด็กและเยาวชน 
                ๒.๔ เพื่อให้ชุมชนและองค์กรภาครัฐมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี       
มีคุณภาพ และเติบโตเป็นคนดีของสังคม 

๓. เป้าหมาย 
                เชิงปริมาณ 
 เด็กและเยาวชนในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 เชิงคุณภาพ 
  เด็กและเยาวชนมีความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูกผิด นำความรู้ประสบการณ์ที่ได้มา
ปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวม 

๔. วิธีดำเนินการ 
               ๔.๑ เสนอโครงการและขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ 
               ๔.๒ ประสานหน่วยงานทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
              ๔.๓ ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามเป้าหมายที่กำหนด 
              ๔.๔ ประเมินผลและรายงานผล 
๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
              ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 



 

- ๒๘ – 
 

๖. สถานที่ดำเนินงาน 
              หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
๗. งบประมาณ 
              -  

๘. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
              กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

๙. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
              ๙.๑ เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา สามารถนำ
หลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 
             ๙.๒ เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกและตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ พร้อม
ที่จะต่อต้านการทุจริต 
             ๙.๓ เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกและภูมิคุ้มกันทางจิตใจ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
             ๙.๔ ชุมชนและองค์กรภาครัฐมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณภาพ
และเติบโตเป็นคนดีของสังคม 
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มาตรการแสดงนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 
     

 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการแสดงนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 

2. หลักการและเหตุผล 
                    การบริหารราชการแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ซึ ่งเป็นองค์กรหลักในการ
จัดบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ และปัญหาที่สำคัญ ได้แก่ปัญหา
ด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ส่วนหนึ่งที่ทำให้การบริหารราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง ดังนั้น เพ่ือ
เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
จากการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการทุจริต จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดนโยบายการไม่รับของขวัญและของ
กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นำไปยึดถือและปฏิบัติ เพ่ือให้ระบบราชการมีการขับเคลื่อนเป็นไปตามยุทธศาสตร์
ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผดุงไว้ซึ่งระบบคุณธรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการแสดงนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองว่าจะ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
 3.2 เพื่อแสดงนโยบายว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ มุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม 
 3.3 เพ่ือกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เสมอภาค ไม่ใช้อำนาจหน้าที่
เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 
 ๓.๔ เพื่อมุ่งผลให้มีการงดการให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ
ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

6. วิธีดำเนินการ 
 ออกประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เรื ่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift 
Policy) เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการงดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด โดยให้ข้าราชการ ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม 
มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารและปฏิบัติงาน 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
                   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 - 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู ้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
สามารถบริหารและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีจิตสานึกที่จะไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบ
ด้วยกฎหมาย 
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มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
     

 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นบุคลากรที่มี
ความสำคัญต่อองค์กร และประชาชน การปฏิบัติงานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน และการจะพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทำงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
และมีมาตรการในการทำงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพเป็นธรรม เพ่ือนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้
อย่างแท้จริงต่อไป  
 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการ
สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 ๓.๒ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้
 ๓.๓ เพื ่อเป็นการป้องกันการทุจร ิตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานบุคคล 
 ๓.๔ เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพได้คนดีคง
เก่งมาปฏิบัติงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การบริหารงานบุคคลมีข้ันตอนของการกลั่นกรองและโปร่งใส 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑ กำหนดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงานบุคคลในเรื่องประเมิน
ผลตอบแทนประจำปี 
 ๖.๒ เผยแพร่ผลการพิจารณาให้บุคลากรในสังกัดทราบ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 - 
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๙. ผู้รับผิดชอบ 

 กองการเจ้าหน้าที่ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 - มีมาตรการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล 
 - การพิจารณาแต่งตั้ง โอนย้าย เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 - ลดข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคล 
 - การบริหารงานบุคคลมีความโปร่งใส 
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มาตรการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน 
     

 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ประสิทธิภาพการทำงาน เป็นความต้องการของผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างยิ่ง เพราะการมี
ประสิทธิภาพการทำงานนั้น หมายถึง ศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีคุณภาพ จะมีความสามารถและความ
พร้อม พยายามทุ่มเทอย่างเต็มใจในการปฏิบัติงานของตนอย่างคล่องแคล่ว ด้วยความมีระเบียบ มีกฎเกณฑ์ 
ปฏิบัติงานให้เสร็จทันเวลา รวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพ มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ใน
งานพร้อมด้วยจิตใจที่ซื่อสัตย์ และภักดีต่อองค์กร ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความมีระเบียบวินัย และความ    
ถูกต้องในการปฏิบัติงาน ในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ทำอะไร อย่างไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและ
สามารถย้อนกลับมา เพื่อพิจารณาปรับปรุงการทำงานในแต่ละงานได้ และผู้บังคับบัญชาสามารถนำไปใช้เป็น
หลักฐานประกอบการพิจารณาความดีความชอบได้อย่างมีความยุติธรรม ความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการจดบันทึกการปฏิบัติงาน และได้กำหนด
มาตรการในการบันทึกการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานจ้างขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล
ผู้ใต้บังคบับัญชา และส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

๓. วัตถุประสงค์ 
                ๓.๑ เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน 
                ๓.๒ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามงาน 
                ๓.๓ เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 
                ๓.๔ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเตือนความจำ 
                ๓.๕ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชา กับผู้ใต้บังคับบัญชา 

๔. เป้าหมาย 
                ข้าราชการและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
                องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๖. วิธีดำเนินการ 
                ๖.๑ จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน เพ่ือแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
                ๖.๒ กำหนดให้ข้าราชการและพนักงานจ้างบันทึกผลการปฏิบัติงานประจำทุกวัน 
                ๖.๓ จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานทุกเดือน 
                ๖.๔ รวบรวมเป็นข้อมูลแล้วรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกสิ้นเดือน 

๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
                ปีงบประมาณ 256๕ 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
                - 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
               ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
               ๑๐.๑ มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย 
               ๑๐.๒ มีการติดตามผลงานทำให้สามารถทราบผลการทางานเมื่อเกิดปัญหา สามารถแก้ไขได้ 
               ๑๐.๓ ข้าราชการและพนักงานจ้าง มีจิตสานึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรง
ซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
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มาตรการออกคำสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

     
 

1. ชื่อมาตรการ :  ออกคำสั ่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหาร        
 ส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 หน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากมีภารกิจ
มากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ 
อนุญาตไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้
การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้อง
มีมาตรการ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
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6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ 
 6.2 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบ และถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
งานทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 - 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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มาตรการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
     

 
1. ชื่อมาตรการ : สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้น ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการ
ใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการผลปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการเทศบาลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการเทศบาลจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ได้กำหนดให้
นายกเทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลจังหวัดอ่างทอง ด้วยเหตุผลนี้
เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได ้

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และข้าราชการเทศบาล ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาล โดยประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการเทศบาลที่รับผิดชอบงาน
การเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
  6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั ่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
เทศบาล เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู ้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของปริมาณผลการปฏิบัติราชการ 
  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
เทศบาล รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาล 
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 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลพิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการเทศบาลเสมอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการข้าราชการเทศบาล 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการเทศบาลพ.ศ. 2545 ลงวันที่ 25 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 -  

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการเจ้าหน้าที่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    

 
1. ชื่อมาตรการ : ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทำระเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง
มีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทำให้
เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี และดำเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ถือเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเป็นต่อการ
บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือที่เก่ียวข้อง 
  3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้ปฏิบัติงานตามข้ันตอน กระบวนการแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  กองคลัง  

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่าย ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นำมาซึ่งความคุ้มค่าและการบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ 
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มาตรการจัดทำแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
    

 
1. ชื่อมาตรการ : จัดทำแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มี
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
  3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
  3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
  3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
  3.6 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  6.2 จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจำนวนโครงการและร้อยละของ
จำนวนงบประมาณ 
  6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
  6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
  6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 -  
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9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองพัสดุและทรัพย์สิน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ 
  10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
  10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
    

 

1. ชื่อกิจกรรม : สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2558 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหาพัสดุ 
 6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 งบประมาณปี พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  -  

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
  10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
    

 
1. ชื่อโครงการ : สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ_และหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542และ
หน้าที่อื่นตามกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาล การจัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่นทั้ง 5 ตำบล ในพื้นที่ 25.50 ตารางกิโลเมตร นั้น เทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่
ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สู งสุดแก่ประชาชนมาน้อย
เพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการของผู้รับริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความ
พึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ที่กำหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชน
ได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ จึงไดด้ำเนินการสำรวจความพึงพอใจจาก
ประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะด้านคุณภาพการให้บริการเพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงาน
จ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 
จึงจำเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา 

3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด
ความพึงพอใจ 
  3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการโดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
  3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
  3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายใน
เขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน 1 ครั้ง ต่อปี 
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5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
พ้ืนที่จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
  6.2 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่กำหนด 
  6.3 สรุปประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ 
  6.4 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทำการประเมิน 
  6.5 ปิดประกาศผลสำรวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
  6.6 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่
ประชาชน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  จำนวน 20,000.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด จำนวน 1 ฉบับ 
  10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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กิจกรรมลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    

 
๑. ชื่อกิจกรรม : การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

๒. หลักการและเหตุผล 
                    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 
๒๙ และมาตรา ๓๗ กำหนดให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชน หรือการติดต่อประสานงาน
ระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของแต่ละ
ภารกิจงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ และ
เป็นการทั่วไปประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยประกอบด้วย ๔ มิติ ดังนี้ 
                    มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
                    มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
                    มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
                    มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
                    จากความข้างต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อ
ภารกิจงานต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการประชาชนและส่วนราชการอ่ืน ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เช่น งานรับ-ส่งหนังสือราชการ งานข้อมูล
ข่าวสาร งานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นต้น และเพื่อให้การปฏิบัติงานของสานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดสำหรับ
ประชาชน สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) จึงได้จัดทำ
กิจกรรมลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อทบทวนภารกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนและ

ส่วนราชการต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นปัจจุบัน 
                   ๓.๒ เพ่ือปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กระชับ รวดเร็วยิ่งขึ้น 
                   ๓.๓ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และส่วนราชการต่างๆ ที่มาขอรับบริการจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง                 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
                  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
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๖. วิธีดำเนินการ 
                 ๖.๑ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ของสำนักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
                 ๖.๒ จัดประชุมคณะทำงานทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติราชการฯ เพื่อพิจารณาภารกิจงานตาม
อำนาจหน้าที่ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคลากรผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการดำเนินงานและการ
ลดขั้นตอนการดำเนินงาน 
                 ๖.๓ จัดทำร่างประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
                  ๖.๔ เสนอร่างประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
เพ่ือพิจารณาและลงนามประกาศใช้ 
                  ๖.๕ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นการทั่วไป 
                  ๑) ปิดประกาศ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
                  ๒) เผยแพร่ประกาศในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 ๓) จัดทำป้ายไวนิลแผนภูมิข้ันตอนการปฏิบัติงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และปิดประชาสัมพันธ์ไว้หน้าห้องปฏิบัติงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
                 ปีงบประมาณ 2565 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
                 - 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
               ๑๐.๑ ประชาชน และส่วนราชการได้รับบริการจากสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย
ความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
              ๑๐.๒ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และบุคลากรในสังกัด สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างเต็มศักยภาพ และมีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน และหน่วยงานอื่นๆ 
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มาตรการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาตสั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
        

 
๑. ชื่อมาตรการ  :  มอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 
2564) และการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้ได้
มาตรฐาน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองกำหนดมาตรการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต จึงได้กำหนดมาตรการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ ดังนี้ 
 1. ให้ทุกหน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว 
 2. ให้ทุกหน่วยงานพิจารณาเลือก/มอบหมาย ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะ
มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสำคัญ 
 3. จัดทำหนังสือเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ และออกคำสั่งฯ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายรับทราบ 
 4. รายงานผลการการปฏิบัติงานที่ได้รับการมอบอำนาจฯ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 3.1. เพ่ือปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กระชับ รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 3.2. เพื ่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ 
ตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ และปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 3.3. เพื่อแก้ไขปัญหาและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

๖. วิธีดำเนินการ 
  ๖.๑ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
                 ๖.๒ จัดประชุมคณะทำงานทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติราชการฯ เพ่ือพิจารณาภารกิจงานตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคลากรผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการดำเนินงานและการลดขั้นตอน
การดำเนินงาน 
                 ๖.๓ จัดทำร่างประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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                  ๖.๔ เสนอร่างประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เพ่ือพิจารณาและลงนามประกาศใช้ 
                  ๖.๕ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นการทั่วไป 

๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  -  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการในสังกัด 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด และบุคลากรในสังกัด สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
  10.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และบุคลากรในส่งกัด มีความเข้าใจในอำนาจ
หน้าที่ และตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 
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มาตรการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
    

1. ชื่อมาตรการ :  มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 หน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากมีภารกิจ
มากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ 
อนุญาตไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้
การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้อง
มีมาตรการการมอบหมายอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 
4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายะเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รอง
ปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
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6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ 
  6.2 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบ และถือปฏิบัติ 
  6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
งานทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  -  

9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
  10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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มาตรการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
     

 
๑. ชื่อมาตรการ  :  จัดทำแผนภูมิข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ในการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเป็นไปโดยสอดคล้องกับพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับพระราชบัญญัติ
การอำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้กำหนดให้หน่วยงานของ
รัฐที่มีการอนุญาตต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จึงได้จัดทำแผนภูมิ
แสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการในการให้บริการประชาชนขึ้น เพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อได้ใช้เป็น
แนวทางในการขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
๓. วัตถุประสงค์ 
 3.1. เพ่ือกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชน
ทราบ 
 3.2. เพื่อให้มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะ
ติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนทั่วไป และ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๖. วิธีดำเนินการ 
 6.1. จัดทำแผนภูมิข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพื่อชี้แจ้งวัตถุประสงค์ความสำคัญและความ
จำเป็นของการจัดทำแผนภูมิการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้บริหารทราบ 
 6.2. หนว่ยงานที่รับผิดชอบแจ้งขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้รับการอนุมัติ ให้ทุกหน่วยงานใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองทราบและนำไปปฏิบัติ 
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  -  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการในสังกัด 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองมีมาตรฐานการปฏ ิบัติงานที่ชัดเจน 
 10.2. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองสามารถปฏิบัติงานได้ รวดเร็วทัน
ตามกำหนดเวลานัดหมาย 
 
 
 



 

- 52 – 
 

มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
     

 
๑. ชื่อมาตรการ  :  มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 อำนาจตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการในการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ประกอบหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที ่ มท0892.4/ว 435 ลงวันที ่ 11 
กุมภาพันธ์ 2548 ที่ได้กำหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองปฏิบัติในการบริหารจัดการ
ภารกิจในความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และประกาศให้ ประชาชน พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้รับทราบเป็นการทั่วไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
 3.1. เพ่ือเป็นระเบียบข้อตกลงในการปฏิบัติงานราชการของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 3.2. เพื่อพัฒนามาตราฐานการบริหารงานราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
                 ๖.๒ จัดประชุมคณะทำงานทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติราชการฯ เพื่อพิจารณาภารกิจงาน
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
                 ๖.๓ จัดทำร่างประกาศมาตรฐานการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๖.๔ เสนอร่างประกาศมาตรฐานการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เพ่ือพิจารณาและลงนามประกาศใช้ 
                  ๖.๕ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นการทั่วไป 

๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  -  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการในสังกัด 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1. การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 10.2. ใช้ประกาศมาตรฐานการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองบุคลากร
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองทราบและนำไปปฏิบัติตามโดยทั่วกัน 
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กิจกรรมเชิดชูเกียรติแก่บุคคลในการดำเนินกิจการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
         

 
๑. ชื่อกิจกรรม : เชิดชูเกียรติแก่บุคคลในการดำเนินกิจการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

๒. หลักการและเหตุผล 
                    ด้วยปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อเสถียรภาพทางการเมือง การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้เป็นกรอบทิศทางการประสานความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการ
ป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด
ตระหนักถึงคุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระ
ยุคลบาท ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต 
การบำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวม ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นที่ประจักษ์ จนทำให้เกิดผลดีแก่ทาง
ราชการ จึงได้กำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อการป้องกันการทุจริตในการ
บริหารราชการต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
                  ๓.๑ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรภายในหน่วยงาน ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
อุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จนทำให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ 
                 ๓.๒ เพ่ือยกย่องบุคคลดีเด่น ที่มีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดีของหน่วยงาน 

๔. เป้าหมาย 
                 ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๖. วิธีดำเนินการ 
                ผู้ที่จะได้รับการยกย่องจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 ๖.๑ เป็นผลงานที่บุคคล ได้ดำเนินการจนเห็นเป็นที่ประจักษ์ เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ชุมชน 
สังคม และประเทศ สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้ 
 ๖.๒ ผลงานที่กระทำต่อเนื่องติดต่อกันถึงปัจจุบันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี และเป็นผลงานที่
สามารถดำเนินการต่อไปได้ในอนาคตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 ๖.๓ ต้องเป็นผู้มีความรู้ มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการครองตนอย่าง
เหมาะสม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคคลทั่วไป 
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๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
               ปีงบประมาณ 2565 
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
              - 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
               กองการเจ้าหน้าที่ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
               สร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม และเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม สร้างค่านิยมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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กิจกรรมยกย่องและเชิดชูบุคลากรดีเด่น ผู้ทำประโยชน์หรือเข้าร่วมกิจกรรม 
ขององค์การบริหารบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

         
 

๑. ชื่อกิจกรรม  :  ยกย่องและเชิดชูบุคลากรดีเด่น ผู้ทำประโยชน์หรือเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
  จังหวัดอ่างทอง 

๒. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐาน 
อันสำคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดำรงชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสระ
เพ่ือส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสำคัญของการทำความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร/หน่วยงาน มีความตั้งใจใน
การปฏิบัติงานด้วยกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อย่างสม่ำเสมอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทองจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต  และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล 
หน่วยงาน องค์การดีเด่น ผู้ทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในการทำ
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสระและ
ทำคุณประโยชน์ ที่ควรได้รับการยกย่องชมเชยและเป็นบุคคลตัวอย่าง และมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้
ประชาชน หน่วยงาน องค์การ ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตน
ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมนั้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 3.1. เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ 
 3.2. เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชน หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน 
 3.3. เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนทั่วไป บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๖. วิธีดำเนินการ 
 6.1. จัดประชุมและชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรม เพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการ
กำหนดหลักเกณฑ์ 
 6.2. คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทำความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 

๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
  -  
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการเจ้าหน้าที่ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1. เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ ประชาชนทั่วไป บุคลากรในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทองในการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 10.2. เป็นตัวอย่างในการสร้างรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมให้แก่ประชาชนทั่วไป 
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองในการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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กิจกรรมการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

         
 
๑. ชื่อกิจกรรม : การให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพ่ือการตรวจสอบ 
 ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๒. หลักการและเหตุผล 
                  การตรวจสอบ คือการประเมินอย่างเป็นระบบ และเป็นการสนับสนุนให้มีการปรับปรุงการ
ดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ ทั้งเป็นการควบคุมระบบกำกับดูแลที่ดี เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า 
ระบบต่างๆ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
นอกจากนี้การตรวจสอบยังสามารถให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งถือเป็นกระบวนการ
กำกับดูแลองค์กรที่ด ี
                  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในด้านต่างๆ เพราะการตรวจสอบการปฏิบัติงานจะสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายในสังกัด เพื่อให้สามารถนาหลักเกณฑ์ที่กาหนดไปปรับใช้ในงานปฏิบัติงานของตนเองได้ และยั งเป็นการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีการยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ปลุกและปลูกจิตสานึก
ที่ดี ให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๓. วัตถุประสงค ์
                 เพื่อเสริมสร้างความรู ้และสร้างการมีส่วนร่วมในการร่วมกันตรวจสอบการปฏิบัติงานใน
รูปแบบต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
๔. เป้าหมาย 
                  ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
๖. วิธีดำเนินการ 
                   กำชับเจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้อง ให้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการตามแนว
ทางการตรวจสอบ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 

๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
                    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ 
                    - 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                    ทุกส่วนราชการในสังกัด 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
                    องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มีผลการประเมิน/ตรวจสอบที่ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทั่วไป 



 

- 59 – 
 

มาตรการแต่งตั้ง/มอบหมายผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ 
        

 
๑. ชื่อมาตรการ  :  แต่งตั้ง/มอบหมายผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามอำนาจตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองจึงได้มอบหมายผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ 
ให้แก่ผู้ที่รับมอบหมายหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปรงใส ใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที่ใส่ใจแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนอย่างเต็มความสามารถ เมื่อได้รับเรื่องร้องทุกข์แล้วรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาวินิจฉัย หากเป็นเรื่อง
จำเป็นเร่งด่วนให้รีบดำเนินการแล้วจึงจะแจ้งหรือรายงานผู้บังคับบัญชาออกคำสั่งหรือสั่งการ หากมีปัญหาหรือ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบและแก้ไขต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
 3.1. เพ่ือเป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถร้องทุกข์/ร้องเรียนมายังหน่วยงานได้โดยตรง 
 3.2. เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา 
 3.3. เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากผู้ไม่ประสงค์ดีที่ต้องการก่อกวนระบบองค์กร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
๖. วิธีดำเนินการ 
 ออกมาตราการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการใน
เรื่องท่ีได้รับ ร้องเรียน ร้องทุกข์ อย่างโปรงใส เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายของการปฏิบัติงาน 

๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 -  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1. บุคคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองที่ได้รับมอบหมายสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชนได้รวดเร็ว 
 10.2. บุคคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองมีวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจาก
ผู้ไม่ประสงค์ดีท่ีต้องการก่อกวนระบบองค์กร 
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มาตรการการดำเนินการสอบข้อเท็จจริง/ดำเนินการทางวินัย 
       

 
๑. ชื่อมาตรการ :  การดำเนินการสอบข้อเท็จจริง/ดำเนินการทางวินัย 

๒. หลักการและเหตุผล 
              การดำเนินการสอบข้อเท็จจริง/ดำเนินการทางวินัยนั ้นเป็นการดำเนินการเพื ่อแสวงหา
ข้อเท็จจริง โดยดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการสอบสวนซึ่งแต่งตั้งโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง ซึ่งการดำเนินการนั้นเรื ่องที่ต้องพิสูจน์อาจมีผู้ที่กล่าวหาว่ากระทำการอันอาจเข้า ข่ายที่ฝ่าฝืนต่อ
จริยธรรม ผิดกฎหมาย หรือระเบียบ คณะกรรมการสอบสวนจึงต้องมีการเรียบเรียงข้อเท็จจริงเป็นขั้นตอน 
พร้อมทั ้งอ้างอิงพยานหลักฐานต่างๆ เช่น พยานบุคคล พยานเอกสารและพยานวัตถุ เป็นต้น และเสนอ
ความเห็นพร้อมทั้งเหตุผลให้แก่ผู้แต่งตั้ง เพื่อใช้เป็นแนวทางพิจารณาดำเนินการต่อไป การดำเนินการสอบ
ข้อเท็จจริง/ดำเนินการทางวินัย จึงเป็นเครื่องมือที่จะใช้สำหรับการปฏิบัติราชการเพื่อจัดการกับการกระทำที่
อาจเข้าข่ายที่เป็นความผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
๓. วัตถุประสงค์ 
                 ๓.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานในการสอบหาข้อเท็จจริง/ดำเนินการทางวินัยให้มีการ
ปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปอย่างถูกต้องเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
                 ๓.๒ เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ว่าหากมีการกระทำผิดต่างๆ
เกิดข้ึน จะได้รับการตรวจสอบให้สิ้นข้อสงสัย 
                 ๓.๓ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม หากเกิดกรณีมีการพบเห็น หรือกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ว่าทุจริตหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
๔. เป้าหมาย 
                 ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
                  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
๖. วิธีดำเนินการ 
                   ๖.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง/การดาเนินการทางวินัย 
 ๖.๒ คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง/การดำเนินการทางวินัย ดำเนินการประชุมเพ่ือ
พิจารณาแนวทางการสอบข้อเท็จจริง/การดำเนินการทางวินัย ให้โอกาสผู้เกี ่ยวข้อง ได้ให้ถ้อยคำหรือนำ
พยานหลักฐานมาแสดงเพ่ือแก้ข้อกล่าวหา เพ่ือมาประกอบการพิจารณาและสรุปข้อเท็จจริง 
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
                     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
                      - 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                     สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
                     การดำเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน มีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน สามารถติดตาม
ตรวจสอบได้ 
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มาตรการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองให้มีประสิทธิภาพ 
          

 
๑. ชื่อมาตรการ  :  ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองให้มีประสิทธิภาพ  

๒. หลักการและเหตุผล 
 มาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐโดย
เรียกสถานที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร และบริการนั้นว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ด้วยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทองได้จัดทำมาตราการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 3.1. เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โดยสะดวก เป็นสัดส่วน 
 3.2. เพ่ือการบริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนทั่วไป 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
๖. วิธีดำเนินการ 
 6.1. จัดทำแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 6.2. จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 6.3. มีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่มาใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว 
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 - 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1. บุคลากรที่เก่ียวข้องในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองสามารถให้บริการประชาชน
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 10.2. ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการของบุคคลากรที่เกี่ยวข้องในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง 
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โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
        

 
๑. ชื่อโครงการ  :  อบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบและกำกับดูแลการ
ดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 จึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สนองเจตนารมณ์และนโยบายของพระราชบัญญัติขอมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2548 รวมทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ ละสามารถนำความรู้ที ่ได้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 3.2 เพื ่อให้ผู ้ร ับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง           
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 3.3 เพ่ือการพัฒนา สนับสนุน การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจและเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๖. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำแผนการดำเนินงาน 
 6.2 ประชุมเพ่ือแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 6.3 ติดต่อประสานงานหน่วยงานเพ่ือเข้าศึกษาดูงาน 

๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 - 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผ ู ้ เข ้าอบรมม ีความร ู ้  ความเข ้าใจ  และพัฒนาศ ักยภาพการปฏ ิบ ัต ิงานตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 10.2. ผู้เข้าอบรมมีการพัฒนา สนับสนุน และการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
อย่างต่อเนื่อง 
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มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

        
 

๑. ชื่อมาตรการ  :  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้จัดทำมาตราการเผยแพร่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจัด
ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 3.1. เพ่ือป้องกันการทุจริตของบุคคลการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 3.2. เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันในการปฏิบัติงานที่โปรงใส่ ชัดเจน 
 3.3. เพื่อการตรวจสอบที่สะดวกมากยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพื่อป้องกันการทุจริต และการตรวจสอบการทุจริต ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๖. วิธีดำเนินการ 
 6.1. จัดทำแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 6.2. จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 - 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง,กองพัสดุองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1. สามารถตรวจสอบการทุจริตบุคลากรที่เกี่ยวข้องในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 10.2. ประชาชนมั่นใจในการทำงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง 
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กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 
   

 
๑. ชื่อกิจกรรม  :  จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้จัดกิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ขึ้น มุ่งหวังที่จะ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจที่หลากหลายไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่คาดหวัง และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ประวัติ ผลงาน 
และความภาคภูมิใจของหน่วยงานไปสู่ทุกภาคส่วน ในฐานะองค์กรหลักในการสร้างสรรค์และบริหารจัดการ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 3.1. เพือ่ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ผลงาน และความภาคภูมิใจของหน่วยงานไปสู่ทุกภาคส่วน 
 3.2. เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ เชิงรุก และสร้างช่องทางสื่อสารประจำ ให้มีข่าวสารและสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานอย่างต่อเนื่อง 
 3.3. เพื่อให้เกิดการส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องและลดการบิดเบือนข้อมูลในช่องทางที่ไม่เป็น
ทางการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาสัมพันธ์ภารกิจที่หลากหลายไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่คาดหวัง และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ประวัติ ผลงาน และความภาคภูมิใจของหน่วยงานไปสู่ทุกภาคส่วน 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๖. วิธีดำเนินการ 
 6.1. จัดทำแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ 
 6.2. จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 6.3. สร้างช่องทางสื่อสารประจำของหน่วยงาน 

๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 - 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1. ผลการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานของหน่วยงานไปสู่ทุกภาคส่วนได้จริง 
 10.2. การประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้รับผลตอบรับไปใน
แนวทางท่ีดี 
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กิจกรรมจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 
       

 
๑. ชื่อกิจกรรม : จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 

๒. หลักการและเหตุผล 
                การร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชน เป็นเสียงสะท้อนให้รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐทราบ
ว่า การบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วม และตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานของรัฐมากขึ้น อันเป็นการสนองความต้องการของ
ประชาชนและเสริมสร้างความสงบสุขให้เกิดข้ึนในสังคม 
                องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มีนโยบายในการอำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชนอย่าง
จริงจัง โดยได้มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนประกาศให้ประชาชนได้ทราบแล้ว ซึ่ง
การจัดมีประโยชน์สำหรับผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไปทำให้ประชาชนได้รับทราบบทบาทหน้าที่ในเรื่องร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนอย่างแพร่หลายและสามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองสามารถอำนวยความยุติธรรม ขจัดปัญหาความ
เดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

๓. วัตถุประสงค์ 
               ๓.๑ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานใน
การรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
               ๓.๒ เพ่ือพัฒนาการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองให้มี 
กระบวนการขั้นตอน และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
               ๓.๓ เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
               ๓.๔ เพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทองทราบกระบวนการดำเนินงาน 

๔. เป้าหมาย 
               ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองและประชาชนทั่วไป 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๖. วิธีดำเนินการ 
               ประกาศปรับปรุงแนวทางและขั้นตอนในการดำเนินการเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน และปรับปรุงแนวทางและขั้นตอนในการดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื ่องร้องทุกข์/ร้องเรียนให้
ประชาชนได้ทราบ โดยมีการกำหนดช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกหลากหลายช่องทาง      
มีกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานและวิธีการแจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียนทราบอย่างชัดเจน 
ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้ทราบกรอบแนวทางสาหรับการปฏิบัติงานของการดาเนินการในการรับ
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 
 



 

- 66 - 
 
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
               ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
               - 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
             สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาภายใน ๑๕ วัน ตามอำนาจหน้าที่ที่เก่ียวข้องขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรายงานผลการดาเนินงาน
การหรือความคืบหน้าในเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน และมีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนที่
มีการระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
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กิจกรรมสรุปรายงานสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
         

 
๑. ชื่อกิจกรรม  :  สรุปรายงานสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้จัดตั้งศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ และมอบหมาย
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้ปฏิบัติงานตามคำสั่ง
การอย่างโปรงใส่ และเป็นธรรมกับประชาชน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 3.1. เพ่ือเป็นการรวบรวมปัญหาที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เข้ามามากที่สุดและหาวิธีแก้ไขปัญหา 
 3.2. เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลากรที่รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนทั่วไป และ บุคคลากรที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๖. วิธีดำเนินการ 
 6.1. รวบรวมปัญหาที่ร้องเรียนเข้ามาและหาวิธีแก้ไข 
 6.2. ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรม และโปรงใส 

๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 - 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1. ประชาชนมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 10.2. บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส่สามารถตรวจสอบได้ 
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โครงการประชาคมการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
        

 
๑. ชื่อโครงการ  : โครงการประชาคมการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยการเพิ่มเติมหรือการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา เพื่อจัดทำ ส่งเสริม สนับสนุน โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชน เป็นหลักและ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองยังให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชน พัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองยังเปิดโอกาสให้ประชาชน
ไดม้ีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองอีกด้วย 

๓. วัตถุประสงค์ 
 3.1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สามารถนำปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนตลอดจนกำหนดแนวทางในการพัฒนาจังหวัดอ่างทองผ่านกระบวนการประชาคม 
 3.2. เพื ่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มีการบริหารงานด้วยความโปรงใส มี
แผนพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.3. เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนทั่วไป 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๖. วิธีดำเนินการ 
 6.1. จัดลำดับความสำคัญของปัญหาและหาวิธีแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด 
 6.2. จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 - 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการตามที่ได้รับมอบหมาย 
เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการปฏิบัติงาน 
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มาตรการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
       

 
๑. ชื่อมาตรการ  :  รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชน
มีโอกาส กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่
ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้
ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทอง จึง ได้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้ง
ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 3.1. เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ 
 3.2. เพื่อมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร 
 3.3. เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนทั่วไป บุคคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ประกาศแนวทางและขั้นตอนในการดำเนินการเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
และปรับปรุงแนวทางและขั้นตอนในการดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนให้ประชาชนได้
ทราบ โดยมีการกำหนดช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกหลากหลายช่ องทาง มีกรอบ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและวิธีการแจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียนทราบอย่างชัดเจน ทั้งนี้
เพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้ทราบกรอบแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานของการดำเนินการในการรับเรื่อง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน 

๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 - 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทองและสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง 
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มาตรการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ในการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น 

     
 
๑. ชื่อมาตรการ :  ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามและประเมิน 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒. หลักการและเหตุผล 
                    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป ี
                    จากระเบียบดังกล่าวข้างต้นเห็นได้ว่าการติดตามและประเมินผลมีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งต่อ
ผู้บริหาร และประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ซึ่งฝ่ายติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ จึงมีการ
ติดตามและประเมินผลโครงการที่ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำนั้นๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยการติดตามและประเมินผลโครงการจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละ
แผนงาน/โครงการ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองดำเนินการ อีกท้ังยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาโดยมีกรรมการที่มาจากผู้แทนประชาคมจังหวัด เพื่อติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานโครงการที่นำไปปฏิบัติว่าเป็นไปตามแนวทางนโยบายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ประเมินผลที่ได้ สามารถ
นำไปเป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาแผนงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองในปีต่อๆ 
ไป และเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือที่จะนำไปใช้ในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลโดยรวม และได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงทั้งด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ วิธีการ
ดำเนินงาน และการให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอันจะ
นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

 ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๔. เป้าหมาย 
                  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกิจกรรมการตรวจสอบ และการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
                 จังหวัดอ่างทอง 
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๖. วิธีดำเนินการ 
                ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                ๖.๑ แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                ๖.๒ การมีส่วนรว่มตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ 
                ๖.๓ การมีส่วนรว่มในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ 
๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
                ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
                - 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                ฝ่ายติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทอง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
                  ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
       

 
๑. ชื่อมาตรการ  : แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ กำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีองค์กรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบดังกล่าว จึงต้องมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและตัวแทนภาคประชาชนจากทุกภาค
ส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง และแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาและ
การพัฒนาเป็นไปตามที่คณะกรรมการฯ กำหนดอย่างเป็นระบบ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และมี
ความถูกต้องในพัฒนาท้องถิ่น 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๖. วิธีดำเนินการ 
 จัดประชุมคณะกรรมการฯ  

๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ก่อนดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็น
องค์กรในการยกร่างหรือจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและร่างแผนพัฒนาสี่ปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     

 
๑. ชื่อโครงการ  :  ประชาคมท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒. หลักการและเหตุผล 
 จากอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ที่ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือ
กำหนดทิศทางในการ พัฒนาท้องถิ ่นให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจน
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล 
แผนพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด ซึ่งในปัจจุบันการดำเนินการต่างๆ ได้เน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางการพฒันา 
และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงานต่างๆของภาครัฐ อันแสดง ถึงหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น องค์การบริการจังหวัดอ่างทอง จึงได้ปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 17 ,18 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 9 ซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อ  รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน 
พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญประกอบด้วย มาจัดทำเป็นโครงการต่างๆ และนำโครงการพัฒนาที่ได้จากที่
ประชุมประชาคมท้องถิ่นเสนอผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปบรรจุ ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งที่ทบทวน แก้ไข เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง  
 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ปี 2565 และการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-2570) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทอง จึงได้จัดทำ “โครงการประชาคมท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขึ้น  

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทองและดำเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่วางแผนไว้ให้บรรลุผล ซึ ่งจะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนทั่วไป 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 จังหวัดอ่างทอง 

๖. วิธีดำเนินการ 
 6.1. วางแผนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 6.2. นำโครงการพัฒนาที่ได้จากที ่ประชุมประชาคมท้องถิ่นเสนอผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปบรรจุ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งที่ทบทวน แก้ไข เพิ่มเติม และ
เปลี่ยนแปลง  
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๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 - 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จากการพัฒนาวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองและดำเนินการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาท้องถิ ่นที่วางแผนไว้บรรลุผลสำเร็จ จึงก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่
ประชาชน 
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โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชน เพื่อปวงประชาทั่วหน้า…ชีวามีสุข 
         

๑. ชื่อโครงการ  : องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชน เพ่ือปวงประชาทั่วหน้า...ชีวามีสุข 

๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบพื้นที่ ใน
เขตจังหวัด มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในระดับจังหวัด และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน ตลอดจนสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ ่น ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนจังหวัด ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ควรจะดำเนินการเพ่ือให้เป็นไปในลักษณะของการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้กับประชาชนในจังหวัด และไม่เป็นการซ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อขยายศักยภาพและมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง ซึ่งมาจากนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง อีกทั้ง
เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สนองตอบตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 
ตลอดจนแนวทางการบริหารในระบบบูรณาการร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อให้
การพัฒนาจังหวัดอ่างทองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การรับทราบปัญหาและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการ
สนองตอบ และแก้ไขได้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จึงได้จัดท ำ
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชน เพื่อปวงประชาทั่วหน้า...ชีวามีสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕ 65 
ร่วมกับจังหวัดอ่างทอง ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้บริการสารธารณะแก่ประชาชนผู้รับบริการ 
 ๓.๒ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะ 
 ๓.๓ เพื่อได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนโดยตรงเป็น
ปัจจุบัน ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
 ๓.๔ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ กิจกรรม และผลการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการในสังกัดฯ ร่วมจัดกิจกรรมให้บริการสาธารณะ ดังนี้ 
 ๔.1 กิจกรรมการให้คำปรึกษาและการให้ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รับผิดชอบโดย
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ๔.๒ กิจกรรมการให้บริการรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ประเภท 
น้ำมัน ก๊าซ และโรงแรม รับผิดชอบโดยกองคลัง 
 ๔.๓ กิจกรรมการให้บริการน้ำดื่มสะอาดจากรถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่  รับผิดชอบโดยกองช่าง 
 ๔.๔ กิจกรรมแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง รับผิดชอบโดยกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๔.๕ กิจกรรมจำหน่ายสินค้าศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง รับผิดชอบโดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 



 

- ๗๖ – 

 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 ทุกอำเภอในจังหวัดอ่างทอง 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑ จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 
 ๖.๒ แต่งตั้งคณะทำงาน 
 ๖.๓ เชิญประชุมคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๖.๔ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๖.๕ สรุปและประเมินผลโครงการ 

๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ระหว่างเดือน ธันวาคม 2564 – มิถุนายน 2565 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน 10๐,๐๐๐.-บาท   

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ประเมินผลโครงการด้วยวิธีใช้แบบสอบถามกับประชาชนที่มาร่วมรับบริการตามกิจกรรม 
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กิจกรรมจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 
     

 
๑. ชื่อกิจกรรม  : จัดทำรายงานการควบคุมภายใน  

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยตรวจรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ รายงานต่อผู้
กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั ้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 ๓.๒ เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทองทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กำหนด 
 ๓.๓ เพื่อให้การรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามระยะเวลาที่
กำหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติราชการที่โปร่งใส 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลการควบคุมภายใน 
 ๖.๒ แจ้งส่วนราชการในสังกัดติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ตามปบบ ปย.๑ และ
ประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒ 
 ๖.๓ ดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินการเพ่ือจัดทำรายงานการควบคุมภายใน เสนอผู้บริหาร 
และจัดส่งรายงานให้ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจงเงินแผ่นดิน 

๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 - 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
 ๑๐.๒ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
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กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
     

 
๑. ชื่อกิจกรรม  : ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  

๒. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่
ว่าจะเป็นหน่วยงานในภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชน ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของหน่วยงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ ระบบการควบคุมภายในที่ดีจะต้องสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่า
มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ อย่างไร ซึ่งหากการควบคุมภายในที่ไม่ครอบคลุมทุก
ระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานได้ ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง มีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจึงได้กำหนดกิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื ่อให้ส่วนราชการในสังกัดฯ จัดทำและนำแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการ       
ความเสี่ยง ไปดำเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ลดความผิดพลาด ลดความเสียหาย มิให้เกิดการสิ้นเปลือง
หรือการทุจริตภายในหน่วยงาน 
 ๓.๒ เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการ    
ความเสี่ยง หรือมีระบบการควบคุมภายในในทุกส่วนราชการ และสามารถรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 ๓.๓ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและ       
มีประสิทธิผล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการในสังกัดฯ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน      
(แบบ ปอ.๓) ให้ทุกส่วนราชการในสังกัดฯ ไปดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการ
ติดตามผลระหว่างปี 
 ๖.๒ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ นำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓)      
ไปดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) พร้อมปัญหา อุปสรรค ต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เพ่ือ
ประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุมภายในว่ามีเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องดำเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงต่อไป 
 ๖.๓ รายงานผลการติดตามการปฏิบัต ิตามแผนการปร ับปรุงการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
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๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ตุลาคม ๒๕๖๔ - ธันวาคม ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ส่วนราชการในสังกัดฯ มีการนำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดำเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 
 ๑๐.๒ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 ๑๐.๓ มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
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กิจกรรมการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

      
 
๑. ชื่อกิจกรรม  :  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามและประเมินผล
  แผนพัฒนาท้องถิ่น  

๒. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาและสร้างการรับรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นสำคัญ จึงควรให้ผู้แทนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทำ
ให้ประชาชนที่กระทำการโดยผู้แทนกลุ่มต่างๆ ได้ทราบผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่วางไว้ อีกทั้ง ทำให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ สามารถ
นำผลการดำเนินการมาพัฒนาศักยภาพในการจัดโครงการ/กิจกรรมในครั้งต่อไป ซึ่งถือเป็นการแก้ไขปัญหาใน
อนาคตได้ และการที่จัดกิจกรรมให้ประชาชนได้มีการประสานงานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน จะเกิดความ
ร่วมมืออันเป็นพลังสำคัญในการแก้ไขปัญหา มีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน  

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้คนในชุมชนได้ติดตามและประเมินการจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้ เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อดี ข้อเด่น โอกาสและข้อจำกัดของชุมชนในการพัฒนา
อย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 ทุกอำเภอในจังหวัดอ่างทอง 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี  
 ๖.๒ จัดทำแบบสอบถามให้ประชาชนที่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและสำรวจความพึงพอใจ 
 ๖.๓ นำผลการดำเนินการที่ได้มาวิเคราะห์ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุงการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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มาตรการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการประจำปี 
      

๑. ชื่อมาตรการ  :  ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการประจำปี 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือวัดผลการบริหารและการปฏิบัติราชการในทุกภารกิจงาน ว่าการปฏิบัติ
ราชการนั้นมีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือนำผลที่ได้จากการติดตามและการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา 
ขนายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ประกอบกับมาตรา ๙ (๓) และมาตรา ๔๕ แห่งพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้ส่วนราชการ
จะต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ รวมตลอดถึงความคุ้มค่าในภารกิจ ดังนั้น การกำหนดให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ จึงถือเป็นการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด มีการปฏิบัติราชการที่มีมาตรฐาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการ 
 ๓.๒ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการและเป็น
การเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ 
 ๓.๓ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑ ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
 ๖.๒ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินโครงการ  
 ๖.๓ ติดตามและประเมินผล 
 ๖.๔ จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ แล้วรายงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทองทราบ 

๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการรายงานผลการดำเนินโครงการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่เพื่อนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ 
ปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติราชการให้ดีข้ึน 
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มาตรการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติราชการผ่านช่องทาง Website, Facebook  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

      
 
๑. ชื่อมาตรการ  :  เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติราชการผ่านช่องทาง Website, Facebook ขององค์การบริหาร
  ส่วนจังหวัดอ่างทอง   

๒. หลักการและเหตุผล 
 การประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สำคัญและมีความจำเป็นต่อหน่วยงานราชการอย่างยิ่ง เนื่องจาก
งานประชาสัมพันธ์เป็นช่องทางในการสร้างความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ให้เกิดการบริการข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้อง และชัดเจน รวมไปถึงความน่าสนใจของข้อมูลข่าวสารที่จะสื่อสารออกไป อันเป็นการสร้างให้เกิดความ
เข้าใจที่ตรงกัน การเผยแพร่โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการที่ผ่านสื่อหลายประเภทจึงเป็นการ
สร้างความน่าเชื่อถือต่อสังคมและประชาชน นำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานราชการ  
ดังนั้น องค์กาบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จึงตระหนักและให้ความสำคัญกับงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ของหน่วยงานโดยมีการบริหารการจัดการอย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จะไม่
สามารถจัดบริการสาธารณะได้หากปราศจากการยอมรับและความเข้าใจจากสาธารณชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคม และได้จัดให้มีมาตรการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติราชการขึ้น เพื่อให้สาธารณชนมีทัศนคติ ความเชื่อหรือ
มุมมองที่ดีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อันจะส่งผลต่อการดำเนินงานอย่างราบรื่นในระยะยาวต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองให้ปรากฏต่อสาธารณชน 
 ๓.๒ เพ่ือเผยแพร่ผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองโดยใช้ Social Network 
 ๓.๓ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่นทุกๆ ด้าน 
 ๓.๔ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเป็นที่ยอมรับในด้านการเปิดเผยข้อมูล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ มากกว่า ๓ ช่องทาง 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑ นำข้อมูลข่าวสาร โครงการ/กิจกรรม เผยแพร่ลงในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  
 ๖.๒ นำข้อมูลข่าวสาร โครงการ/กิจกรรม เผยแพร่ลงใน Facebook ของหน่วยงาน 
 ๖.๓ นำข้อมูลข่าวสาร โครงการ/กิจกรรม ปิดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 

๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

 



 

- ๘๔ – 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการปรับปรุงข้อมูลในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับกับการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทองอย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน 
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โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
       

 

๑. ชื่อโครงการ  :  อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จะต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติ
หน้าที่ ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำไม่ได้เกิดจากเรื่องการขาดความรอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ์ หรือ
ขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ 
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนา
ท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้การพัฒนาเป็นไปอย่างล่าช้า ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง  
 ดังนั้น เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะผู้บริหาร ได้เพิ่มพูนความรู้ 
ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นข้ึน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ในระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 ๓.๒ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหารจำนวน ๘ คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒๔ คน 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑ จัดทำโครงการ/แผนงาน 
 ๖.๒ อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมเอกสารประกอบการอบรม 
 ๖.๓ ประเมินและสรุปผลการดำเนินการ 

๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ๑๐,0๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ในระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 ๑๐.๒ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
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มาตรการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
      

 

๑. ชื่อมาตรการ  : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  

๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม การพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของ
ประชาชน ให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงมีความสำคัญ การที่สมาชิกสภา
ท้องถิ ่นมีความเข้าใจด้านการปกครองท้องถิ ่น จะช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองขึ้น เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ในการทำงานให้กับ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยวิธีการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาทอ้งถิ่น ให้มี
ความเจริญก้าวหน้าต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทองให้มีความเข้าใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ 
 ๓.๒ เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ
กฎหมายที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบการบริหารราชการของฝ่ายบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๓ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๒๔ คน 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และหน่วยงานที่กำหนดจัดฝึกอบรม 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑ ฝ่ายกิจการสภา ตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอื่นๆ จัดขึ้น เพ่ือเป็นข้อมูลในการนำเสนอข้อมูลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเข้า
รับการอบรมหรือร่วมสัมมนา 
 ๖.๒ เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชา
แจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุม 

๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานตาม
บทบาทและอำนาจหน้าที่ 
 ๑๐.๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้รับการเรียนรู้ในระเบียบกฎหมาย
และมีประสบการณ์ในการทำงานทำให้ตรวจสอบการบริหารราชการของฝ่ายบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๐.๓ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองมีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น 
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กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
      

 

๑. ชื่อกิจกรรม  :  กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต  

๒. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในระบบการบริหารราชการ ไม่ว่าจะเป็น
ระบบราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีภารกิจและ
หน้าที่ในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เกิดความก้าวหน้า โดยขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ซึ่งมีเป้าหมายหลักพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และการที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าได้นั้น ต้องมีองค์ประกอบในหลายด้าน 
อาศัยการบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วน การสร้างเครือข่ายที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึง
เป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จะเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ 
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้เกิดการตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการ เพื่อให้การใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างคุ้มค่าและดำเนินการ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยแท้จริง 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือสร้างเครือข่ายและแนวร่วมภายในหน่วยงานใหเ้กิดการตรวจสอบรักษาผลประโยชน์
ของท้องถิ่น 
 ๓.๒ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรและประชาชน ให้มีจิตสำนึกและตระหนักเก่ียวกับ
ปัญหาการทุจริต 
 ๓.๓ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตจังหวัดอ่างทอง 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคล องค์กร หน่วยงานราชการที่สนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 ๖.๒ จัดทำฐานข้อมูลบุคคล องค์กร หน่วยงานราชการลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 ๖.๓ เปิดโอกาสให้เครือข่ายได้เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การทุจริต 
 ๖.๔ ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและบุคคล องค์กร 
หน่วยงานราชการที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 
 



 

- ๙๐ – 
 

๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ทำให้เกิดแกนนำ แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 ๑๐.๒ ทำให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสำนึกและความตระหนึกรู้เก่ียวกับปัญหาการ
ทุจริต 
 ๑๐.๓ ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทจุริตในพ้ืนที่ 


