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ค าน า 

ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบันนับเป็นปัญหาที่รุนแรงและมี
แนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้น  ซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น
ทุกปี  เพ่ือให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส และมีการด าเนินการถูกต้อง
ตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการจะต้องมีการจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรม  และความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ไปโดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ
รณรงค์  และปลูกจิตค่านิยมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ  และให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม  เพื่อให้องค์กรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  เป็นแผนที่มุ่งส่งเสริมสร้างจิตส านึกและ
ค่านิยมให้แก่บุคลากรภาครัฐให้มีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  ให้มีการประสานความร่วมมือ ระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขและป้องกันปัญหาการประพฤติมิชอบ  ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ  และให้มีการพัฒนาระบบ    และกลไก
การตรวจสอบ  ควบคุม  การใช้อ านาจ  พร้อมกับพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน    ให้มีความ
โปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาล  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต  4  ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  โดยยึดยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นแนวทางในการจัดท าแผน เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางให้บรรลุภารกิจดังกล่าวข้างต้น 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้

ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี วัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากข้ึนแต่
ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณ ะการทุจริต ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น  7 ประเภท ดั งนี้ 
    1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก  
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภ าพ หรือลั กษ ณ ะปัญ หาของการทุ จ ริ ตที่ เกิ ด จากอ าน าจบารมี  และอิท ธิพ ลท้ อ งถิ่ น 

    สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่
ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน             
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดั งนั้ นจึ งมี ความ เกี่ ยวข้อ งเป็ นห่ วงโซ่ ผลประโยชน์ ทางธุ รกิ จ  ในบางครั้ งพบบริษั ทมีการให้ สิ นบน              
แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่           
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
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 5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง 
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ 
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น 
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป 
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์  
ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น 
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด  
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า  
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 
** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียง  
ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ งองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถน า SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาใช้ในการวิเคราะห์
ความเสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม 

 

2. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ

สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้น 
ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย 
ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง  จากภายนอกสังคมว่า
เป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่
เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง 
ส่ ง ผ ล ใ ห้ ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ รื่ อ ง ก า ร ทุ จ ริ ต ค อ ร์ รั ป ชั น มี ผ ล ใ น เ ชิ ง ล บ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น 
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม  100 โดยในปี  2558 อยู่ อันดับที่  76 จาก 168 ประเทศทั่ ว โลก และเป็ น อันดั บที่  3 
ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 
2559 ลดลง3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่ มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ ในระดับสู ง  แม้ ว่าในช่วงระยะที่ ผ่ านมา ประเทศไทย 
 ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-
UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการ
ทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคม ไทย
ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical 
Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภค 
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นิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชัน         
เป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถ ท าได้อย่าง
เต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ ใช้อยู่เป็น
ฉบับที่ 3 เริ่มจากป ีพ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมี
ศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติ            มิชอบ โดยได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่  6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

ดั งนั้ น  เพ่ื อให้ การด าเนิ นการขับ เคลื่ อนด้ านการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริตบั ง เกิ ดผล เป็ น 
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 
3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร 
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้ เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า 
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561) 
เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ต่าง ๆ ที่ เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่ การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 
2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง  

ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance)  

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4. เป้าหมาย 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง  
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้ เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน  
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ  
ของข้าราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง  

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ 
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ กันเป็น 
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนท่ี  2   
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2564) 
ชื่อหน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

 
 

มิต ิ
 

ภารกิจตามมติ ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้างสังคม
ที่ ไม่ ท น ต่ อ ก า ร
ทุจริต 

1 .1  ก ารสร้ า ง
จิ ต ส า นึ ก แ ล ะ
ความตระหนั ก
แก่บุ คลากรทั้ ง
ข้ า ร า ช ก า ร
ก า ร เมื อ งฝ่ า ย
บริหารการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น
และฝ่ายประจ า
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค รอ งส่ ว น
ท้องถิ่น 

(1) โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 
(2) โครงการฝึกอบรม และ
การเข้ ารับ การฝึ กอบ รม  
และศึกษาดูงานในประเทศ       
ของสมาชิกสภาองค์การ
บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด
อ านาจเจริญ  
(3) โครงการเสริมสร้างการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
( 4 )  โ ค ร ง ก า ร สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

150,000 
 

200,000 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 

200,000 

150,000 
 

200,000 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 

200,000 

150,000 
 

200,000 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 

200,000 

150,000 
 

200,000 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 

200,000 

 

 1 .2  ก ารสร้ า ง
จิ ต ส า นึ ก แ ล ะ
ความตระหนั ก
แก่ประชาชนทุก
ภ า ค ส่ ว น ใ น
ท้องถิ่น 

(1 ) โค รงก ารเส ริมส ร้ า ง
ความ ซ่ือสัตย์ สุ จริต  และ
ปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่
ดีในการตอ่ต้านการทุจริต 
 

100,000 100,000 100,000 100,000  

 1 .3  ก ารสร้ า ง
จิ ต ส า นึ ก แ ล ะ
ความตระหนั ก
แ ก่ เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชน 

(1 ) โค รงก ารก ารอบ รม
คุณธรรมจริยธรรม  นักเรียน  
เยาวชนและประชาชน 

 

150,000 150,000 150,000 150,000  

มิติที่  1 รวม 5 โครงการ 900,000 900,000 900,000 900,000  

2 . ก า ร บ ริ ห า ร
ราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

2.1  การแสดง
เจ ต จ า น งท า ง
การเมืองในการ
ต่ อ ต้ า น ก า ร
ทุ จ ริ ต ข อ ง
ผู้บริหาร 

(1 ) กิ จก รรม  “ประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการทุจรติ
ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่” 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 2.2  มาตรการ
ร ส ร้ า ง ค ว า ม
โป ร่ งใส ในก าร
ปฏิบัติราชการ 

(1) มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงาน
บุ ค ค ล  (ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม
ระเบียบ) 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ 
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มิต ิ
 

ภารกิจตามมติ ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 2.3  มาตรการ

การใช้ดุลยพินิจ
และ ใช้ อ าน าจ
หน้าที่ให้เป็นไป
ต า ม ห ลั ก ก า ร
บริห ารกิ จก าร
บ้านเมืองที่ด ี

(1) กิจกรรม การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 2 .4  การเชิดชู
เ กี ย ร ติ แ ก่
ห น่ ว ย ง า น /
บุ ค ค ล ใน ก า ร
ด า เนิ น กิ จ ก าร
ก า รป ร ะ พ ฤ ติ
ปฏิบัติ ให้ เป็นที่
ประจักษ์ 

(1) โครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 2.5  มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ท ร า บ ห รื อ รั บ
แ จ้ ง ห รื อ
ต รวจ สอ บ พ บ
การทุจริต 

(1 ) ม าต รก า ร  “แ ต่ งตั้ ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 
(2) มาตรการ “ด าเนินการ
เกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน กรณี
มี บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ห รื อ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริห ารส่ วน
จังหวัดอ านาจเจริญว่าทุจริต
และป ฏิ บั ติ ราชก ารตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

มิติที่  2 รวม 6 1 โครงการ 2 กิจกรรม 
3 มาตรการ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

3 . ก า ร ส่ ง เส ริ ม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้ อมู ล
ข่ า ว ส า ร ใ น
ช่ อ งท างที่ เป็ น
การอ านวยความ
ส ะ ด ว ก แ ก่
ป ระชาชน ได้ มี
ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบการ
ปฏิบั ติราชการ
ต า ม อ า น า จ
ห น้ า ที่ ข อ ง
องค์กรปกครอง
ส่ วนท้ อ งถิ่ น ได้
ทุกขั้นตอน 
 

(1 ) มาตรการ “ปรับปรุง
ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วส ารขอ ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ า น า จ เ จ ริ ญ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
(2 ) กิ จ กรรม  “การออก
ระเบียบจัดตั้ งศูนย์ ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ” 
(3) กิจกรรมการรายงานผล
ก า รด า เนิ น ง า น ใน รอ บ
ปี งบ ป ระ ม า ณ อ ง ค์ ก า ร
บริหารส่วนจังหวัด 
อ านาจเจริญ 
(3 ) มาตรการ “เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” 
(4 ) ม าต รก าร “จั ด ให้ มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด
อ านาจเจริญ” 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

50,000 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
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มิต ิ
 

ภารกิจตามมติ ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 3.2 การรับฟั ง

ความคิดเห็นการ
รั บ แ ล ะ
ตอบสนองเรื่อง
ร้อ ง เรียน /ร้อ ง
ทุ ก ข์ ข อ ง
ประชาชน 

(1) โครงการส่งเสริมบทบาท
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
(การรับฟังความคิดเห็น การ
รับฟังและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน) 
(2) โครงการส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนรว่มของ
ประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

100,000 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

100,000 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

100,000 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

100,000 

 

 3.3 การส่งเสริม
ให้ ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิ จ ก า ร ข อ ง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(1 ) โครงการติดตามและ
ป ระ เมิ น ผ ลแ ผน พั ฒ น า
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ 
(2 )ม า ต ร ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการติดตามและ
ป ระ เมิ น ผ ลแ ผน พั ฒ น า 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ 

100,000 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

100,000 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

100,000 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

100,000 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

มิติที่  3 รวม 9 3 โครงการ 2 กิจกรรม 
4 มาตรการ 

250,000 200,000 200,000 200,000  

4 . การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ร ะ บ บ แ ล ะ
ร า ย ง า น ก า ร
ควบ คุมภายใน
ต า ม ที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
 

(1)โครงการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2561 – 2564 
(2) โครงการจัดท ารายงาน
การควบคุมภายใน 
(3 )  กิ จ ก ร ร ม ติ ด ต า ม
ป ระ เมิ น ผลการค วบ คุ ม
ภายใน 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 4 . 2  ก า ร
สนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือ
การบริหารตาม
ช่ อ ง ท า ง ที่
ส า ม า ร ถ
ด าเนินการได้ 

(1) กิจกรรมการรายงานผล 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รายรับ – รายจา่ยของ 
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 4.3 การส่งเสริม
บ ท บ า ท ก า ร
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

(1) โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 

100,000 100,000 100,000 100,000  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 4.4 เสริมพลัง

การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพือ่
ต่อต้านการ
ทุจริต 

(1) มาตรการเฝ้าระวังการ
ค อ ร์ รั ป ชั น โ ด ย ภ า ค
ประชาชน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

มิติที่  4 รวม 6 3 โครงการ 2 กิจกรรม 
1 มาตรการ 

100,000 100,000 100,000 100,000  
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ส่วนท่ี 3  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 
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มิติที่  1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ล าดับที่  1 

1.  ชื่อโครงการ   “โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

2.  หลักการและเหตุผล 
ตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ พ.ศ.๒๕61-๒๕๖3  การ

พัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญนั้น ค านึงถึงการสร้างก าลังคนในการปฏิบัติราชการอย่างมี
คุณภาพ ทั้งในด้านสมรรถนะ การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพ่ือให้บุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ทุกต าแหน่งมีความรู้ในขอบเขตภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะต าแหน่ง ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ ตลอดจนความประพฤติ ปฏิบัติตน              ให้
เหมาะสมส าหรับต าแหน่ง และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานราชการเป็นข้าราชการที่ดีที่มีคุณธรรม มีความรู้ ด้านต่างๆ 
เช่น ด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบเฉพาะต าแหน่ง ด้านการ
บริหารงาน มีความประพฤติ ปฏิบัติตนให้เหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม และสามารถน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต  

การพัฒนาบุคลากรในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น  จึงถือว่าเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นมาก
ในการพัฒนาองค์กร ทั้งในด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงศีลธรรมจรรยา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ จึงด าเนินโครงการดังกล่าว เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร            ใน
หน่วยงานให้มีความรู้ในทุกๆ ด้าน มีความสุขในการปฏิบัติงาน เพ่ือสามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีใจรักงานที่ท า มีความเป็นผู้น า มีทัศนคติที่ดีต่องาน มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหาร เพ่ือนร่วมงาน
และต่อหน่วยงานอย่างเต็มที่ และมีพฤติกรรมบริการด้วยใจ พร้อมทั้งมีความสามัคคี                   ในการท างาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้ข้อบังคับ กฎระเบียบที่บัญญัติไว้ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง               ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัดอ านาจเจริญ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ             มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม 

3.2  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ านาจเจริญ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ            มี
ความรู้ ค วาม เข้ าใจและให้ ความส าคัญ กับการ ป้ องกันและปราบปรามการทุ จริตประพฤติ มิ ชอบ                     
(Anti Corruption) 

3.3 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ านาจเจริญ  ลูกจ้ างประจ า และพนักงานจ้ างขององค์การบริหารส่ วนจั งหวัดอ านาจเจริญ                       
มีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและ
การด าเนินชีวิตได้  

 

4.  เป้าหมาย 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ    
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  

 

6.  วิธีด าเนินการ 
6.1  จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
6.2  แต่งตั้งคณะท างานด าเนินการตามโครงการ 
6.3  ประสานงานกับกลุ่มงานเป้าหมาย วิทยากร สถานที่ด าเนินการอบรม  
6.4  ด าเนินการตามโครงการ 

- จัดอบรมสัมมนา 
6.5  ตอบปัญหาข้อซักถาม 
6.6  สรุปประเมินผล  และรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

7.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8.  งบประมาณในการด าเนนิการ 
 150,000.-บาท/ปี 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
10.1 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงาน

จ้าง มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม  

10.2  ผู้ บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัด ข้ าราชการ ลูกจ้างประจ า                
และพนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ          
มิชอบ (Anti Corruption) 

10.3 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า           
และพนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 

ล าดับที่  2 
 

1.  ชื่อโครงการ  โครงการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม  และศึกษาดูงานในประเทศ        
                      ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  
 

2.  หลักการและเหตุผล 
                       ด้วยปัจจุบันการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีปริมาณภารกิจและอ านาจหน้าที่
จ านวนมากย่อมท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการท างานมากยิ่งขึ้น    ซึ่งปัญหาและอุปสรรคทั้งปวง   มีมาจาก
หลายสาเหตุ  อาทิเช่น ปัญหาหลักเกณฑ์ระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอยู่
เสมอซึ่งท าให้สมาชิกสภาท้องถิ่น  มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ชัดเจนหรือไม่ถูกต้อง 
ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   ได้ออกหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใหม่)  อีกทั้งปัจจุบันนี้   ได้มีการพิจารณาร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการ
พิจารณาของสปท. (ฉบับใหม่)  ท าให้สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรู้ทัน 
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หลักกฎหมายตามร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับใหม่) เกี่ยวกับทิศทางการยกฐานะอบต.
เป็นเทศบาลทั่วประเทศและการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงขั้นตอนไหน อย่างไร   เพ่ือจะได้เตรียม
ความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านหลักเกณฑ์การยกฐานะ อบต. เป็นเทศบาล  วิธีการควบรวม  รู้
สัดส่วนจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่น   ผู้บริหารท้องถิ่น  และข้าราชการส่วนท้องถิ่น   
 

     ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานด้านกิจการสภาท้องถิ่นเป็นไปโดยประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สนองตอบในการดูแลประชาชน    ตามหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   และ
กระบวนการส าคัญของการประชุมสภาท้องถิ่น  
 

3. วัตถุประสงค์ 
                        3.1 เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความรู้  ความเข้าใจ  ในบทบาทหน้าที่
ตามกฎหมายที่ถูกต้อง  
                        3.2 เพ่ือให้รู้หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินสะสม (ใหม่)   
                        3.3 เพ่ือให้รู้ทิศทางการยกฐานะอบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ และควบรวมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับใหม่) 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
                        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  ได้รับการฝึกอบรม  และเข้ารับการ
ฝึกอบรม  และศึกษาดูงานในประเทศ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
                       องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  หรือสถานที่ฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรม         
ในประเทศ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
                       6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
                        6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
                        6.3 ด าเนินการตามโครงการ 
                        6.4 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
                        4  ปี  (งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
                200,000.-บาท/ปี 
  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                       กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
                       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  ได้เพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ        
น าองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ล าดับที่  3 
 

1. ชื่อโครงการ :   โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาโครงการ 
การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ส าคัญซึ่งได้แพร่กระจายขยายวงกว้างไปทั่วโลก จากผลการศึกษาพบว่า

ในประเทศไทยมีการทุจริตคอร์รัปชั่นมาโดยตลอดทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น  ทั้งภาคราชการและ
ภาคเอกชนซึ่งเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐ  อีกทั้งได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม เสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนความมั่งคงของประเทศ เหตุผล
ส าคัญที่ท าให้ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยยังมิได้ลดน้อยลงในขณะนี้ เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ยังมีวัฒนธรรม
และค่านิยมที่ เป็นอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  อาทิเช่น ค่านิยมในการบริโภคความ
สะดวกสบาย ยกย่องคนที่มีฐานะดี และวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานานเป็นผลให้เกิด
ความเสื่อมของค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  ประกอบกับปัญหาความล่าช้าและความโปร่งใสในการ
ให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดและมี
ประสิทธิภาพ ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังสะสมมานานและเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก 

ปัจจุบันการทุจริตมีลักษณะเป็นวัฏจักรและเครือข่ายที่เกิดขึ้นในทุกระดับอย่างเป็นระบบมีรูปแบบการ
ทุจริตที่แตกต่างและหลากหลาย อาทิ การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการการทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตในการให้สัมปทาน ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปลูกฝังค่านิยมที่สร้างสรรค์มีกลไก หรือเครื่องมือที่จะควบคุมให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐเกิด
พฤติกรรมในเชิงบวกและป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมในเชิงลบ ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันที่ถาวรแข็งแรงในการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ดังนั้น เพ่ือกระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ    
ได้ตระหนักรวมทั้งเพ่ือเป็นการระดมความคิดเห็นในการพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุล
การใช้อ านาจให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย อย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ “ข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด” ให้เป็นจริง จึงเห็นควรจัดให้มีโครงการ
เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  
๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญมีจิตส านึก 

ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

 
 
 



-15- 
๓.๓ เพ่ือหาแนวทางในการประสานความร่วมมือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต น าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน  
 

๔. เป้าหมาย 
ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ    
 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

6.  วิธีด าเนินการ 
6.1  ประชุมปรึกษาหารือในการด าเนินการฝึกอบรม 
6.2  เสนอโครงการให้ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
6.3  ประสานงานติดต่อวิทยากรเพ่ือให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 
6.4  จัดท าหนังสือแจ้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญเพ่ือ 

เข้าร่วมอบรม 
6.5  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม 
6.6  จัดเตรียมสถานที่ในการอบรม 
6.7  ท าแบบประเมินโครงการฯ ก่อนและหลังการอบรม 
6.8  สรุปผลการด าเนินโครงการเสนอผู้บริหาร 

 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
100,000 บาท/ป ี
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  
 

10. ผลลัพธ์ 
10.๑ ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  ที่เข้ารับการฝึกอบรม

เข้าใจระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับการป้องการและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
10.๒ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  ตระหนักและให้ความส าคัญ

ในการประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนมีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวังและการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน 

10.3 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญเกิดจิตส านึกและน าความรู้ที่
ได้รับไปยึดถือปฏิบัติสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสร้างภาพลักษณ์“ข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด”  

 

11. ตัวชี้วัด 
11.๑. ประเมินระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรมก่อนและหลังการอบรมจากแบบประเมิน 
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Pre Test – Post Test 

11.2 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญหรือข้อทักท้วงจากหน่วยรับตรวจลดลง 
   

ล าดับที่  4 
 

1.  ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
  ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก 
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้
ในการประชาสัมพันธ์บรรลุผลส าเร็จและรวดเร็วยิ่งขึ้น การประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ  
ได้ชัดเจนถูกต้อง ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปด้วย
ความโปร่งใส เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์หนึ่งในการป้องกันทางทุจริตได้ จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณา
เลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุนพัฒนา    
ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใส และยุติธรรม 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ให้ประชาชนได้รับ

ทราบ โดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social Network ผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์, ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 

3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ านาจเจริญ อย่างถูกต้องและโปร่งใส 

3.3 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ 

3.4 เพ่ือเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 
3.5 เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการดีเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
3.6 เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

สื่อมวลชนและประชาชน 
3.7 เพ่ือเป็นการป้องกันและส่งเสริมการปราบปรามการทุจริต ในระบบราชการ 

 

4. เป้าหมาย 
 เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ให้แก่ประชาชน
โดยทั่วไปได้ทราบอย่างกว้างขวาง เพ่ือจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
 4.1 ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างง ตามสื่อ Website อบจ.อจ. 
 4.2 ประชาสัมพันธ์หนังสือสั่งการ ระเบียบฯ แนวทางปฏิบัติ และกรณียกตัวอย่างการกระท าความผิด
ผ่านสื่อ Social Network ของ อบจ.อจ. เพ่ือเป็นการให้ความรู้และเป็นการป้องกันการกระท าความผิดและการ
ทุจริต 
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 4.3 ปิดประกาศโครงการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ตามระเบียบพัสดุ 
 4.4 จัดท าวารสารรายงานประจ าปี เพ่ือรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ  

4.5 จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
4.6 จัดท าภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ในการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ LED FULL COLOR 
4.7 จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
4.8 จัดแถลงข่าวโครงการต่างๆ ต่อสื่อมวลชนและประชาชน 
4.9 รถโฆษณาเคลื่อนที่ 
 
4.10 ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ สี่มุมเมือง และป้ายประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม  
4.11 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
4.12 จัดท า spot 
4.13 ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และเสียงตามสาย 
4.14 ประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ 
4.15 ประชาสัมพันธ์ตามสื่ออ่ืนๆ 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 จังหวัดอ านาจเจริญ และพ้ืนที่ในสื่อ Social Network 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
 6.2 ด าเนินการประชุม 
 6.3 มอบหมายงาน/จัดท าและน าเสนอร่างรูปแบบ ให้ผู้บริหารพิจารณา 
 6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ 
 6.5 ด าเนินการประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 200,000.-  บาท/ปี 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ 

- ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  และมีความ
พึงพอใจในสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
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1.2  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

ล าดับที่  1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีในการต่อต้านการ
ทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในทอ้งถิ่น  ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดีใหแ้ก่ประชาชนในท้องถิ่น 

โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความ 
เป็นอยูท่ี่ดีมีความสุขหรือไม่  จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้
มีจิตส านึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต ปลูกฝูงทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ   จึงไดจ้ัดท าโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์
สุจริต และปลูกฝูงทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ข้าราชการ  

ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  ให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่
ประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

2. เพ่ือปลูกฝูงจิตส านึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ านาจเจริญ   

3. เพ่ือให้ความรู้แกค่ณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 

4. เพ่ือให้คณะผู้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง   
ไดร้ับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกรวมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม
และสมานฉันทป์ระพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้าง
จิตส านึกในการกระท าความดี รู้จักการให้การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์รว่มกัน 

 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  จ านวน   180    คน 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
4  ปี  (งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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6. งบประมาณด าเนินการ 

100,000 บาท/ป ี
 

7. วิธีการด าเนินงาน 
7.1 บรรยายเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐาน

ความคิดของเจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพ่ือการต่อต้านการทุจริต 
7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัด  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ   
7.3 แบง่กลุ่มท ากิจกรรมเก่ียวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต และปลูกฝูงทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดี

ใหแ้ก่คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ   

7.4 ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย 
 

8. สถานที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ระดับความรู้ ความเขา้ใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 75 
2. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-20- 
1.3  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

ล าดับที่ 1 
 

1.ชื่อโครงการ   โครงการการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  นักเรียน  เยาวชนและประชาชน 

2.หลักการและเหตุผล 
 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาจิตแก่เด็กเยาวชนเป็นหน้าที่ของทุกองค์กรที่จะต้องให้
ความส าคัญเป็นอันดับแรกตลอดจนให้การสนับสนุนในการเสริมสร้างเด็กเยาวชนให้เป็นคนดีเป็นที่ต้องการของ
สังคมและประชาชนทั่วไปให้สามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขได้กองการศึกษาฯ  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ านาจเจริญ  จึงได้จัดท าโครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  นักเรียน  เยาวชนและประชาชน 

3.วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๒. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้น้อมน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ในการ 
               ด าเนินชีวิตให้เปน็ไปอย่างถูกต้อง 
 ๓. เพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของ 
               สังคมปัจจุบัน 
 ๔. เพ่ือสร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคมและวิญญาณหรือปัญญา 
               โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ๕. ปลูกจิตส านึกเด็กและเยาวชนให้ท าความดีไม่เก่ียวข้องกับอบายมุขและสิ่งเสพติดสร้างพลังใน 
การลดละเลิกอบายมุขท้ังหลาย 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  นักเรียน เยาวชนในโรงเรียนในจังหวัดอ านาจเจริญและ 
           ประชาชนทั่วไป 

5.พื้นที่ด าเนินการ 
 วัดในเขตพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญและโรงเรียนในจังหวัดอ านาจเจริญ 

6.วิธีการด าเนินการ 
 จัดกิจกรรมฝึกอบรมแก่เด็ก  เยาวชนและประชาชนทั่วไป   

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)   

8.งบประมาณด าเนินการ 
 150,000.-บาท/ปี 
  

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

10.ผลลัพธ์ 
 เด็ก  เยาวชน  และประชาชนมีความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
และได้น้อมน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ในการด าเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้องไม่
เกี่ยวข้องกับอบายมุขและสิ่งเสพติด 
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11.ตัวชี้วัด 
 เด็ก เยาวชนและประชาชนได้มีความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
และได้น้อมน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ในการด าเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้องไม่
เกี่ยวข้องกับอบายมุขและสิ่งเสพติด  ร้อยละ  70  
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มิติที ่2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

ล าดับที่  1 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อตา้นการทุจรติของผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจ้ัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 

ฉบับ ปจัจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากป ีพ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564  ซึ่งมุง่สู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหมท่ี่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดร้ับความ
รว่มมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต่านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยไดร้ับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมน่้อยกว่าร้อยละ  50 ในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึง
การที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในป0จจุบัน ไมใ่ช่ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดย
ไดก้ าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ ที ่1 สร้างสังคมที่ไม่ทนตอ่การทุจริต 
ยุทธศาสตร์ ที ่2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ ที ่3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ ที ่4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ ที ่5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ ที ่6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุง่เน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะตอ้งให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในทอ้งถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปญัหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้
เทา่ที่จ าเปน็ตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างาน
ในทอ้งถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว้า แม้ว่าโอกาสหรือ 
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ช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงาน
ราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจ
เป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น จึงมีความ
จ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัด
เป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงาน
ด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิ
บาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ

จัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
     10.1 ผลผลิต 

- มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
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- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบบั 

      10.2 ผลลัพธ์ 
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ

บุคลากรองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
- ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๒.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
 

 ล าดับที่  1 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ) 
 

2. หลักการและเหตุผล 
    ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญ
ต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้  ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้
อย่างแท้จริงต่อไป 
    เพ่ือให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้
จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ 

ตรวจสอบได ้
3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล  
3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ม ี

ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน  1  มาตรการ 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/

เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดอ านาจเจริญ  เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2559 
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6.2 น าหลัก เกณ ฑ์ การบริห ารงานบุ คคลมาก าหนดเป็ นมาตรการในการปฏิ บั ติ งานบุ คคล  
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

 

10. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
- มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน 1 มาตรการ 
- เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  
10.2 ผลลัพธ์ 
- ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่น้อยกว่า ร้อย

ละ 90 
- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่

ต่ ากว่าระดับ 3 
- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ

เจ้าหน้าที่ได้ 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ล าดับที่  1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการ
รับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จั ด ก า ร ที่ ดี  แ ล ะ ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร ต า ม โ ค ร ง ก า ร ดั ง ก ล่ า ว อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง ทุ ก ปี นั้ น 
เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน          
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างาน
หรือการบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญให้สั้นลง 
4.2 ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
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4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่บังคับบัญชา
สามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท า
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหาร
ทราบ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที ่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้

ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์

 

ล าดับที่  1 
 

1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
ท าให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม 
สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญจึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท าความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คน
ดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง               เพ่ือปลุกกระแส
การสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนา
สังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชู เกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
  3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  
  3.3 เพ่ื อยกย่ อ งเชิ ดชู เกี ย รติ แก่ ห น่ วย งาน /บุ คคลที่ ด ารงตนตามหลั ก เศรษฐกิ จพอ เพี ย ง 
  3.4 เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็นกุศ
โลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจ านวนไม่น้อยกว่า 
10 คน/ปี 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
   จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ สื่อสังคม (Social 
Media) เป็นต้น 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรต ิ 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  

ล าดับที ่1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
รอ้งเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่  ระบบอินเตอรเ์น็ต ทางโทรศัพท ์หรือแจง้เบาะแสด้วยตนเอง 

ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ   รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  เจ้าหน้าที่
รบัผิดชอบไดถ้ือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือจัดให้มีเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกตอ้ง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
6.2 จัดท าคูม่ือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ด าเนินการแกไ้ขปญัหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเปน็ธรรม 

6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ านาจเจริญให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนไดเ้สีย  คูส่ัญญา ประชาชนทั่วไป หนว่ยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4  ปี  (งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดอ านาจเจริญตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑท์ี่เกี่ยวข้องอย่างถูกตอ้ง 
 

ล าดับที่  2 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปญัหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน  2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญจึงได้จัดท า
มาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  ว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการ
ช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้ อีกทาง
หนึ่งด้วย 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

อ านาจเจริญยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

โปร่งใส เป็นธรรม 
 

4. เป้าหมาย 
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
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6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 

6.2 แตง่ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดย
มิชอบ 

6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หนว่ยงาน 

6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รอ้งเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัด 
รอ้ยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลลัพธ์ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
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มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
 

3.1  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน   

 

ล าดับที่  1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ

ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการ
ของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการไดร้ับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญจึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้
สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรง
กับความเปน็จริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถว้น ถูกต้องและไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 
3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดอ านาจเจริญ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ศูนยข้์อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  จ านวน 1 แห่ง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ณ  ศูนยข้์อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
  

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
6.2 มีการแตง่ตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปจัจุบัน 
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ 
กฎขอ้บังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบ
ตามรายการที่ก าหนด 

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 

6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนศูนย์ข้อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

ล าดับที ่2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า

ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดและเพ่ือให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม 
สามารถตรวจสอบได ้

 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญว่าด้วยข้อมูล

ข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ  เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญขึ้น 

2. เพ่ือให้บริการขอ้มูลข่าวสารราชการไว้ใหป้ระชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จ าหน่ายจา่ยแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

3. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลขา่วสาร  ดังนี้ 
3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
3.3 ข้อมูลข่าวสาร 
3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
 

4. เป้าหมาย 
1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลขา่วสารของราชการ จ านวน 1 แห่ง 
2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญว่าด้วยข้อมูลขา่วสารราชการของราชการ  พ.ศ. 

2561 จ านวน 1 ฉบับ 
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3. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  เรื่อง ค่าธรรมเนียม

การท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลขา่วสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญจ านวน 1 ฉบับ 

4. แบบค ารอ้งขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน 1 ฉบับ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

6. วิธีการด าเนินงานโครงการ 
6.1 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลขา่วสารของราชการ 
6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
6.3 จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 252561  เสนอต่อผู้บริหารเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ 
6.4 จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องคา่ธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อ

ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
6.5 จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลขา่วสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 
 

7. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
เริ่มตั้งแตเ่ดือนมีนาคม  2560  เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

8. งบประมาณ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลขา่วสารของราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  ณ  ส านักงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ   
2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ  

การเงิน การจัดหา  การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 
 

ล าดับที่  1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
อ านาจเจริญ 
 

2. หลักการและเหตุผลที่มาของโครงการ 
 สืบเนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2559ข้อ 14 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี  ประกอบกับหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2329 ลงวันที่ 
7 พฤศจิกายน 2551 เรื่องแนวทางการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปี 
ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประมวลผลข้อมูลจากในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     (e-plan) ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น มาใช้ในการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

3.วัตถุประสงค์   
  3.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.2  เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ านาจเจริญ อย่างเหมาะสมและโปร่งใส 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.อจ.   
 4.2 บุคลากรในสังกัดกองแผนและงบประมาณ อบจ.อจ. 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานของหน่วยงานตามความเหมาะสม  
  6.2 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  จ านวน ๕ ครั้ง  
  6.3 ติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการ(งบประจ า,งบกลาง,งบลงทุน,งบ
ด าเนินงาน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙, ๒๕๖๐ 

6.4 รวบรวมข้อมูล/ปัญหา , วิเคราะห์ข้อมูล  
6.5 จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผล  และเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อ านาจเจริญ เพ่ือเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญต่อไป 
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6.6 จัดท ารูปเล่มเอกสารผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

7. ระยะเวลาด าเนินการ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559– กันยายน พ.ศ. 2560 

8. งบประมาณ  จ านวน   50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ฝ่ายติดตามและประเมินผล  กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ    
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 สามารถท าให้ทราบความส าเร็จของโครงการต่างๆ ที่ได้ด าเนินการว่าประสบผลส าเร็จ
บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้มากน้อยแค่ไหนเพียงใด 
  10.2 สามารถใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข และน ามาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการ
วางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

ล าดับที่  2 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้

หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญจึงได้จัดท ามาตรการ 
“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญได้ง่ายและสะดวกมาก
ขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ทั้งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
จั ด ให้ มี ข้ อ มู ล ข่ าวส ารป ระ เภ ท ต่ า งๆ  เผ ยแพ ร่ ให้ ป ระช าชน ทั้ ง ใน แล ะน อก พ้ื น ที่  ได้ แ ก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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3.1.3  มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับ 

การมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
 

ล าดับที่  1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญจึงได้ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของ
ห น่ วย งาน ห รื อ สื่ อ สั งคม  (Social Media) ห ม าย เล ข โท รศั พ ท์ เฉ พ าะ  ก าร เผ ย แพ ร่ ข้ อ มู ล ท างสื่ อ 
สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญได้ง่ายและสะดวก
มากขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  
- บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

 - บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  

  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชนสืบค้น
ได้เอง 

- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
 - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว 
 - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
 - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - รายการ TV 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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3.2  การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 

ล าดับที่  1 
 

1. ชื่อโครงการ  : โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน (การรับฟังความคิดเห็น การรับฟังและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน) 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา ๗๘ บัญญัติไว้ว่า รัฐพึงส่งเสริมให้

ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ การจัดท าบริการสาธารณะ         ทั้งในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ      รวมตลอดทั้งการ
ตัดสินใจทางการเมือง และการอื่นใดบรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนคือ การให้โอกาสประชาชนเป็นฝ่ายตัดสินใจก าหนดปัญหาความต้องการของ
ตนเองอย่างแท้จริง เป็นการเสริมพลังอ านาจให้แก่ประชาชน/กลุ่มองค์กรชุมชนให้สามารถระดม               ขีด
ความสามารถในการจัดการทรัพยากร การตัดสินใจ และการควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนมากกว่า         ที่
จะเป็นฝ่ายตั้งรับ สามารถก าหนดการด ารงชีวิตได้ด้วยตนเอง ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามความจ าเป็นอย่างมี
ศักดิ์ศรีและสามารถพัฒนาศักยภาพของประชาชน/ชุมชนในด้านภูมิปัญญา ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และการ
จัดการและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ และประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างมีอิสระ 
การท างานต้องเน้นในรูปกลุ่มหรือองค์กรชุมชนที่มีวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมอย่างชัดเจน เนื่องจากพลังกลุ่มจะ
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้งานพัฒนาต่างๆ บรรลุส าเร็จตามความมุ่งหมายได้  

เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ านาจเจริญจึงได้จัดท าโครงการการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ประชาชนส่งหนังสือร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับโครงการพ้ืนฐาน เช่น ถนนช ารุด สะพานช ารุด 

ฯลฯ 
2. เพ่ือให้ประชาชนส่งเรื่องขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ เช่น เกรดถนน ปรับพื้นที่ ฯลฯ 
 

4. เป้าหมาย 
  ประชากรในพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ในเขตพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  1. รับหนังสือร้องเรียน ร้องขอจากประชาชน 
  2. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
  3. จัดท าแผนและก าหนดการออกปฏิบัติงาน 
  4. ขออนุมัติฝ่ายบริหารท้องถิ่น 
  5. สรุปผลการด าเนินการแจ้งผู้ร้องขอ ร้องเรียน 
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7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ 
  2. ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
  3. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร รับทราบแนวทางด าเนินงานของรัฐ 
  4. ประชาชนมีช่องทางในการน าเสนอปัญหาความต้องการ 
 

ล าดับที่  2 
 

1.  ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560  มาตรา  78 รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชน
และชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ การจัดท าบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น  การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ  รวมตลอดทั้งการตัดสินใจทาง
การเมือง  และการอ่ืนใดบรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน ดังนั้น  เพ่ือประโยชน์ของการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น  และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของรัฐ  จึงจัดท าโครงการส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์
เพ่ือการจัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นของการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญในพ้ืนที่  หรือสนับสนุนเครือข่ายประชาสังคมทุกภาคส่วนในการแก้ไข
ปัญหา  การรับฟังความเห็นของประชาชนโดยออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ การอบรมสัมมนาส่งเสริมบทบาทความรู้
แก่ประชาชน  การจัดนิทรรศการให้ความรู้  การประชาสัมพันธ์รณรงค์  การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ทุกรูปแบบส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงกิจกรรมที่หน่วยงานของรัฐจัด  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาเจริญ 
ด าเนินการเอง  หรือร่วมกับองค์กรภาคีภาครัฐ 
 

4. เป้าหมาย/ผลิต 
 ผู้บริหารท้องถิ่น   สมาชิกสภาท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาเจริญ  ก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน  องค์กรภาคประชาชน  องค์กรภาครัฐทุกส่วน  และประชาชนทั่วไป  
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาเจริญ  และในพ้ืนที่ทั้ง  7  อ าเภอ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ติดต่อประสานงาน  และแต่งตั้งคณะท างาน 
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 2. จัดท าโครงการเสนอคณะผู้บริหาร 
 3. ด าเนินการตามโครงการ 
 4. สรุปผลการด าเนินงานและประเมินผล 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา  4  ปี  (ปีงบประมาณ 2560 – 2564)  
 

8. งบประมาณที่ใชด้ าเนินการ 
 100,000.-บาท/ปี 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  มีความรู้เพ่ิมขึ้น  ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร  รับทราบแนวทางการด าเนิน
โครงการของรัฐ  มีช่องทางในการน าเสนอปัญหา  ความต้องการแนวทางการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่  ได้มี
โอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมภาครัฐ  มีความเข้าใจ  ลดความขัดแย้งในพ้ืนที่  ลดความเลื่อมล้ า  
สร้างความสามัคคี   
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล าดับที่  1 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

2. หลักการและเหตุผลที่มาของโครงการ 
การติดตามและประเมินผลถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการวัดความส าเร็จของผลการด าเนินงาน เป็น

การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการติดตามการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินความก้าวหน้าของโครงการหรือ
แผนงานว่ามีการใช้ทรัพยากร/ปัจจัยต่าง ๆ อย่างไร มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผน ตามขั้นตอน ตามกฎเกณฑ์ 
และตามเวลาที่ก าหนดหรือไม่ตลอดจนมีผลงานเป็นไปตามแผน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหรือไม่ ผลของการ
ประเมินท าให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและแก้ไขทันที
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาขององค์กรวางแผนงาน/โครงการได้ตรงเป้าหมาย แก้ปัญหาได้ถูกจุด และพัฒนาได้ตรงตาม
นโยบายด าเนินการตามแผนงานได้อย่างราบรื่น สามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างได้ผล หรือรับแผน
ให้เหมาะสมมากขึ้นน าไปสู่การตัดสินใจเลือกวิธีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมหรือไม่ นอกจากนั้นยังช่วยให้ตัดสินใจ
ได้ว่า แผนงาน/โครงการมีความเหมาะสมหรือไม่ และเมื่อน าไปปฏิบัติจะท าให้วัตถุประสงค์/เป้าหมายของ
โครงการบรรลุผลหรือไม่ถ้ามีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า ย่อมท าให้ทราบปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริง การวางแผนงาน/โครงการสามารถท าได้ตรงตามเป้าหมาย หรือสามารถปรับปรุงแก้ไข
แผนงาน/โครงการให้เหมาะสมมากข้ึน สามารถทราบผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ เมื่อเริ่มวางแผนใหม่
อีกครั้งก็จะมีข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจน เที่ยงตรง และเป็นปัจจุบัน สามารถเป็นเครื่องมือในการบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ข้อ 29 ได้
ก าหนดองค์ประกอบของของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
มีประธานสภาท้องถิ่นเป็นประธาน และคณะกรรมการฯประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประชาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนฝ่ายบริหาร รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก ซึ่งการที่
คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะท าให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ (๑) ก าหนด
แนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(3) 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  ทั้งนี้ผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความส าเร็จ
ของโครงการเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ เป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้
จัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ซึ่งเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนาส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่นบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  เพ่ือเป็น
การเปรียบเทียบแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญว่าการด าเนินงานมีความ 
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สอดคล้องกับแผนพัฒนาที่ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ จ าเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลแหล่งที่มาของเงินรายได้   การจัดสรรงบประมาณ   การด าเนินงาน  
ตลอดจนเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานให้สาธารณชนรับทราบ  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ จึงได้
จัดท าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น 

3.วัตถุประสงค์   
 3.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาสี่ปีของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
  3.2 เพ่ือก ากับดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.3 เพ่ือรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาที่ได้จากการติดตามและประเมินผล น าเสนอต่อ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 3.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.อจ. 

  3.2 บุคลากรในสังกัด อบจ.อจ. 
 3.3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานของหน่วยงานตามความเหมาะสม  
  6.2 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  จ านวน ๕ ครั้ง  
  6.3 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ 
  6.4 ติดตามผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของวิสาหกิจชุมชน 7  อ าเภอ 
  6.5 รวบรวมข้อมูล/ปัญหา , วิเคราะห์ข้อมูล  
  6.6 จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผล  และเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ เพ่ือเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญต่อไป 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559– กันยายน พ.ศ. 2560 
 

8. งบประมาณ   
จ านวน  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายติดตามและประเมินผล  กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ    
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 สามารถท าให้ทราบความส าเร็จของโครงการต่างๆ ที่ได้ด าเนินการว่าประสบผลส าเร็จ
บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้มากน้อยแค่ไหนเพียงใด 
  10.2 สามารถใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข และน ามาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการ
วางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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ล าดับที่  2 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ านาจเจริญ 
 

2. หลักการและเหตุผลที่มาของโครงการ 
สืบเนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2559 ข้อ 28 และเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีก
ได”้ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ โดยฝ่ายติดตามและประเมินผล  กองแผนและงบประมาณ 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญขึ้น 

3.วัตถุประสงค์   
  3.1 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 และ(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ านาจเจริญ อย่างเหมาะสมและโปร่งใส 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.อจ.  จ านวน 11 คน 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าบันทึกเสนอนายก อบจ.อจ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบด าเนินการ  
  6.2 จัดท าหนังสือประสานหน่วยงานภาคราชการ  ภาคประชาสังคม เพ่ือขอรายชื่อบุคคลที่จะ 
เข้าร่วมเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 
  6.3 จัดประชุมหัวหน้าส่วนการบริหาร อบจ.อจ. เพ่ือคัดเลือกผู้ที่จะเป็นกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.อจ 

6.4 รวบรวมรายชื่อคณะกรรมการ เสนอนายก อบจ. 
6.5 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 
6.6 จัดท าหนังสือแจ้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.อจ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559– กันยายน พ.ศ. 2560 
 

8. งบประมาณ   
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ฝ่ายติดตามและประเมินผล  กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ    
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเพ่ือ
ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รายงานผลและความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4.1  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
 

ล าดับที่  1 
 

1.ชื่อโครงการ   :  โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 
2564 
 

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยง
จากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ   ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ  และ
กฎหมายที่ก าหนด  โดยผู้บริหารสามารน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม   เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นแนว
ทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น  การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมี 
ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญเป็นไปอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
 

3.วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 
 3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ  ทางด้านการบัญชีและด้านอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ 
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ  ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต  
 พนักงานข้าราชการ ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง  ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ 
 

5.พื้นที่ด าเนินการ  
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

6.วิธีการด าเนินการ 
 6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
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 6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ  ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป  ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม  โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของ 
 
ระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงาน ด้านอ่ืนๆ  ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจน
ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งทีทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ    
4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมาก
ขึ้น 
 10.2   ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 10.3  การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
  

ล าดับที่  2 
 

1.ชื่อโครงการ   :  โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
 

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544  ก าหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับ
ดูแลคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น 
เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ  ก าหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  จึงได้มีการ
จัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  เป็นประจ าทุกปี  
 

3.วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
 3.2 เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้ผู้บริหารทราบตามแบบที่ 
ระเบียบฯ ก าหนด 
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 3.3 เพ่ือรายงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ตามก าหนด 
 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต   
 

ส่วนราชการทุกหน่วยงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  
 

5.พื้นที่ด าเนินการ  
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

 

6.วิธีการด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 6.2  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 6.3 แจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย. 2 
 6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวมเพ่ือจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหารพร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ    
4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  บุคลากรมีความรู้ความในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 10.2   ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 10.3  เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กร และประชาชนโดยรวม 
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4.1.2  มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุง 

หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ
ดูแล 

 

 ล าดับที่  1 
 

1.ชื่อโครงการ :  กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่า
จะเป็นภาครัฐ  หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐได้มีการควบคุมภายตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็น
เรื่องๆ  ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชีหนังสือสั่งการ   และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ  
โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่
ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ   นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน 
จงึไม่สามารถสะท้องภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี  ควรเป็น
ระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เป็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้นๆ  ว่ามี
การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด   การที่ระบบควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล  ทั้งนี้  
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม  การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลไดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว   การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนด
ขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
พิจารณาเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญขึ้น 
 

3.วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอ่ืนๆ   ที่อาจมีขึ้น 
 3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย  กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ   
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต   
เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
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5.พื้นที่ด าเนินการ  

ส่วนราชการทุกหน่วยงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

6.วิธีการด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 6.2  ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 6.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ  เพื่อสรุปข้อมูล 
 6.4 รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ  ให้ผู้บริหารทราบ 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ    
4  ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 10.2   มีการจัดการความรู้เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 10.3  ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
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๔.๒  การสนับสนุนใหภ้าคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางท่ี

สามารถด าเนินการได้ 
 

ล าดับที่  1 
 

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายรับ - รายจ่ายขององค์การบริหารส่วน 
    จังหวัดอ านาจเจริญ 

2. หลักการและเหตุผล 
                     การบริหารงานคลัง มีภารกิจครอบคลุมหลายด้าน นับตั้งแต่การจัดหารายได้ การเบิกจ่ายเงิน การ
บัญชี ตลอดจนการจัดท าเอกสารรายงานต่าง ๆ ทางด้านการคลังให้ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและ
หนังสือสั่งการต่างๆ ที่ก าหนด การบริหารการเงินการคลัง มีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผย
ข้อมูลการใช้จ่ายเงินต่อประชาชนโดยส่วนรวม  และมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ผู้รับบริการเกิดความพอใจ 

3. วัตถุประสงค์      
                  3.1. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

                      3.2. การใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและสามารถน าไปพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้ 
                  3.3. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ ที่ก าหนด 

                      3.4. การบริหารงานคลัง ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้มีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้ประชาชน 
                             สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต     

ประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญ 

5. พื้นที่ด าเนินการ        

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 

6. วิธีด าเนินการ 
                     จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่  20  มีนาคม  
2558    และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547   และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2558  โดยเปิดเผย
เพ่ือให้ประชาชนทราบ  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และ
จัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด   เพ่ือน าเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ     

ตลอดปีงบประมาณ 2561 -  2564  และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

8. งบประมาณด าเนินการ     
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ      
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
                     10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 
                     10.2 มีการเบิกจ่ายเงินถูกต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส มีธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต 
                     10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ และประชาชนสามารถ
ทราบถึงข้อมูลการบริหารงานการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 

 ล าดับที่  1 
  

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความ
ช านาญ ประสบการณ์หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย 
ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหาย           แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย 
ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น อันมีผลให้
เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่
ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความ
เข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
  3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
  3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญมีความรู้ความเข้าใจ          
มิให้ด าเนินกิจการที่ เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100            
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญมีความรู้ความเข้าใจ ใน
แนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ           
ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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 4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ านาจเจริญ  
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 
  6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเข้ารับการอบรม 
 6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 100,000 บาท/ปี 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญมีความรู้ความเข้าใจ              
ไม่ด าเนินกิจการที่ เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100             
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญมีความรู้ความเข้าใจ             
แนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ            
ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

 ล าดับที่  1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้
ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท าคอร์รัปชัน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
 

3. วัตถุประสงค ์
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน 

  6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการ 

คอร์รัปชันได้ 
 10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันใน
ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 




