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คำนำ 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดจนแสดงให้เห็น
ถึงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อ
การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผล
ให้ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นและศรัทธาในการทำงานของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ได้พัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ให้สอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นท่ี (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนำหลักธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนท่ี ๑ บทนำ ประกอบด้วย การประเมินความเส่ียงการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน เป้าหมาย และประโยชน์ของการจัดทำแผน 
 ส่วนท่ี ๒ ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณท่ีดำเนินการใน ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แยกตาม ๔ มิติ รวมทั้งส้ินจำนวน ๔๔ โครงการ ดังนี้ 
  มิติท่ี ๑ การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จำนวน ๑๑ โครงการ 
  มิติท่ี ๒ การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จำนวน ๒๒ โครงการ 
  มิติท่ี ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จำนวน ๖ โครงการ 
  มิติ ท่ี ๔ การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
จำนวน ๕ โครงการ 
 ส่วนท่ี ๓ ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง จะเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วย
ขับเคล่ือนเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะนำไปสู่เป้าหมายของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นท่ี (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท่ีกำหนด
ไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
         องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบญุเรือง 
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ส่วนที ่๑ 
บทนำ 

๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร 
ลำดับ 

ท่ี 
ขั้นตอน 

การดำเนินงาน 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต Risk 

Score 
มาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
   ๑ การบริหารงานของ

หน่วยงาน และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

๑. ผู้บริหารดำเนินการตาม
นโยบายของตนเอง แทรกแซง
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
ซึ่ งอาจขัดต่อกฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 
๒ . บุคลากรของหน่วยงาน
ป ฏิ บั ติ ต าม น โย บ าย ข อ ง
ผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบ
รองรับ 
๓ . บุคลากรของหน่วยงาน
ไม่ ให้ ค วาม สำคัญ กั บ ก าร
ปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัวมา
ท ำ ท่ี ท ำ ง า น  ข า ด ค ว า ม
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน 

ปาน
กลาง 

๑. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต 
๒. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำ
หลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของ
ผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบั ติการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส 
๓. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
๔. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย
และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
สำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๕ .มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบล    
ศรีบุญเรือง 
๖. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการ
ทุจริต 

  ๓. การบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งต้ัง โยกย้าย โอน 
เล่ือนตำแหน่ง/เงินเดือน และ
การมอบหมายงาน  ไม่ เป็น
ธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมี
การเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับ
การแต่งต้ังหรือเล่ือนตำแหน่ง 

ปาน
กลาง 

๑ . มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
๒ . กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 
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ลำดับ 
ท่ี 

ขั้นตอน 
การดำเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต Risk 
Score 

มาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

   ๓ ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เงิ น 
งบประมาณ การจัดซื้อ
จัดจ้าง การบริหารพัสดุ 
และการใช้ประโยชน์
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง ท า ง
ราชการ 

๑ .ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น 
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 
การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง หรือไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือ
ใช้ เงิน ไม่ เกิ ดประโยชน์กั บ
ราชการ  
๒ . น ำท รั พ ย์ สิ น ข อ งท าง
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วน
ตน 

สูง 
 
 
 
 

ปาน
กลาง 

 

๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
๒ . กิ จ ก ร รม วิ เค ร าะ ห์ ผ ลก าร จัด ซื้ อ               
จัดจ้างประจำปี 
๓ . ม าต รก าร ป้ อ งกั น ผ ลป ร ะ โย ชน์               
ทับซ้อนของหน่วยงาน 
๔. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณ
ท่ี ไม่ ส ม ค ว ร ผิ ด วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  ไม่ มี
ประสิทธิภาพ 
๖. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

    ๓ การให้บริการสาธารณะ/
บริการประชาชน 

๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน
ตามลำดับ อัน เนื่ องมาจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการ
ให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม 
หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้
คิวเร็วขึ้น 
๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจาก
ผู้ขอรับบริการนอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลก
กับการให้บริการ หรือการ
พิจารณาอนุมัติอนุญาติ 
๓ . ให้บริการไม่ เป็นไปตาม
ม าต ร ฐ าน  เ ช่ น  ใ ช้ เว ล า
ให้บริการนานกว่าท่ีกำหนดไว้   

สูง ๑. มาตรการ NO Gift Policy 
๒. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ทุจริต   
๓ . โ ค ร ง ก า ร บุ ค ล า ก ร ต้ น แ บ บ                   
ด้าน “บริการเป็นเลิศ” 
๔ . โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชน ผ่าน ระบบ อิ เล็กทรอนิ ก ส์                 
(E-Service) 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มี

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
โดยมียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ท่ีจะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ 
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กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ ท้ังการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ในประเด็นท่ี (๒๑) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนด
ตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๓ คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้นำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดเป็นตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานท่ี
เข้าร่วมการประเมิน ITA ท้ังหมด (ร้อยละ ๑๐๐) ต้องได้คะแนน ๙๐ คะแนนขึ้นไป โดยในระยะท่ี ๒                 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้กำหนดตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๔๓ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๗ 
คะแนน และหน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมิน ITA ท้ังหมด (ร้อยละ ๑๐๐) ต้องได้คะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป   

 องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจำปี ๒๕๖๔ ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ ๓๕ 
คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จัดอยู่ในอันดับท่ี ๑๑๐ โลก ซึ่งลดลงจากปี ๒๕๖๓ ย่อมสะท้อนให้ได้
เห็นว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน  

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานท่ีมีความสำคัญยิ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗,๘๕๐ แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจาย
อำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือ
เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปราศจากการทุจริต นำเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลัก
แห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พื้นท่ี ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าท่ีจำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้อง
เป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
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 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง จึงให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล ควบคู่ไปกับการปอ้งกันการทุจริต โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและนำไปสู่การ
ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง      
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) อันจะส่งผลต่อการขับเคล่ือนให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ท่ีกำหนดไว้                
ว่าในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ หน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมิน ITA ท้ังหมด (ร้อยละ ๑๐๐) ต้องได้คะแนน ๘๕ คะแนน
ขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ใน
อันดับ ๑ ใน ๔๓ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๗ คะแนน   

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
(๑) เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองต่อสาธารณชน  

  (๒) เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น 
ปราศจากพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(๓) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

(๔) เพื่อส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต                     
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(๕) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง                   
ท่ีมีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต 

๔. เป้าหมาย 

 (๑) คดีทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองลดลง ร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐  
 (๒) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง มีคะแนน ITA เพิ่มขึ้นและผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 
คะแนนขึ้นไป) ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ (กรณีท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์ ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA (๘๕ คะแนนขึ้นไป) และมีคะแนน ITA ๙๐ คะแนนขึ้นไป ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ (กรณีท่ีผ่าน
เกณฑ์ ITAแล้ว) 

ค่าเป้าหมาย ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี  ๒๕๗๐ 
จำนวนคดีทุจริตลดลง 
(คำนวณจากปี ๒๕๖๕) 

ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๕๐ 

คะแนน ITA ๖๕ คะแนน ๗๐ คะแนน ๗๕ คะแนน ๘๐ คะแนน ๘๕ คะแนน 
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๕. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
(๑) ผู้บรหิารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองได้แสดงเจตจำนงสุจริตต่อสาธารณชน  

  (๒) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง มีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจิตสำนึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์  และแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ  

(๓) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง มีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล            
เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

(๔) ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีบญุเรือง  

(๕) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง                 
ท่ีมีประสิทธิภาพเข้มแข็งและลดการทุจริต 
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ส่วนท่ี ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจำนวน ๔๔ โครงการ ดังนี้  

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๖  ปี ๒๕๖๗ ป ี๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต 

๑.๑ การเสริมสร้างจิตสำนึกและ
ความตระห นั กแก่บุ ค ลากรทั้ ง
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบ ริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น 
และฝ่ายประจำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

๑) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๒) โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล             
ศรีบุญเรือง 
๓) โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 
๔) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
๕) โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ” 
๖) โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน         
ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 

- 
 
 
- 

 
      ๑๕,๐๐๐.- 

 
- 
- 
- 
 
 
 

- 
 
 
- 
 

  ๑๕,๐๐๐.- 
 
- 
- 
- 

 

- 
 
 
- 

 
๑๕,๐๐๐.- 

 
- 
- 
- 
 

 
 

- 
 
 
- 

 
๑๕,๐๐๐.- 

 
- 
- 
- 
 
 

 

- 
 
 
- 

 
๑๕,๐๐๐.- 

 
- 
- 
- 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๖  ปี ๒๕๖๗ ป ี๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๑.๒ การเสริมสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

๗) โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๘) โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
๙) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำ
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญ
เรือง 

      ๑๐,๐๐๐.- 
 
- 
- 

  ๑๐,๐๐๐.- 
 
- 
- 

   ๑๐,๐๐๐.- 
- 
 
- 
- 

  ๑๐,๐๐๐.- 
 
- 
- 

 ๑๐,๐๐๐.- 
 
- 
- 

 

 ๑.๓ การสร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

๑๐) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๑๑) โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต 

- 
 
- 

- 
 

         - 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

 รวม จำนวน ๑๑ โครงการ       ๒๕,๐๐๐.-   ๒๕,๐๐๐.-  ๒๕,๐๐๐.-     ๒๕,๐๐๐.-      ๒๕,๐๐๐.-  
๒. การบริหาร
ราชการด้วยความ
โปร่งใส 

๒.๑ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑๒) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน 
๑๓) โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 
๑๔) มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

 

 ๒.๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

๑๕ ) มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองด้วยการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
๑๖) มาตรการ NO Gift Policy 
๑๗) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีบุญเรือง 
๑๘) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
๑๙) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
๒๐) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี” 
๒๑) กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี” 

- 
 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 

- 
 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 

- 
 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 

- 
 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 
- 

- 
 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 

 



  

 
7 

 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๖  ปี ๒๕๖๗ ป ี๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒๒) มาตรการป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรี
บญุเรือง 
๒ ๓ ) ม า ต ร ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร ใช้ จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ไ ม่ ส ม ค ว ร                        
ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
๒๔) โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
๒๕) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๒๖) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
๒๗) โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Service) 
๒๘) มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส 

- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
- 

 

- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 

 

- 
 
- 
 
- 

        - 
 

- 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 

        - 
 

- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 

        - 

 ๒.๓ มาตรการลดการใช้ดุลพินิจใน
การปฏิบัติงาน 

๒๙) กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีบุญเรือง” 
๓๐) โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
๓๑) โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๓๒) โครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
๓๓ ) มาตรการออกคำสั่ งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบล                   
ศรีบุญเรือง 

- 
 

- 
- 
 
- 
- 

 

- 
 
- 
- 
 
- 
- 

 

- 
 
- 
- 
 
- 
- 

 

- 
 
- 
- 
 
- 
- 

 

- 
 
- 
- 
 
- 
- 

 

 

 รวม จำนวน ๒๒ โครงการ          - - - - -  

๓. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

๓.๑ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๓๔) โครงการจัดเวทีประชาคม 
๓๕) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
 

๓๐,๐๐๐.- 
- 
 
 

 ๓๐,๐๐๐.- 
- 
 
 

๓๐,๐๐๐.- 
- 
 
 

๓๐,๐๐๐.- 
- 
 
 

๓๐,๐๐๐.- 
- 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี ๒๕๖๖  ปี ๒๕๖๗ ป ี๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓๖) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร          
ส่วนตำบลศรีบุญเรือง 

- - - - - 
 

 ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับ
และตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชน 

๓๗) มาตรการจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีบุญเรือง 
 

- - - - -  

 ๓.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

๓๘) โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๓๙) กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

- 
 
- 

 

- 
 
- 

 

- 
 
- 

 

- 
 
- 

 

- 
 
- 

 

 

 รวม จำนวน  ๖  โครงการ     ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.-  ๓๐,๐๐๐.-  
๔. การยกระดับ
กลไกการตรวจสอบ
การดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๑ การจัดวางระบบตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยงการทุจริต 

๔๐) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๔๑) มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีบุญเรือง 

- 
- 
 

- 
- 
 

- 
- 
 

- 
- 
 

- 
- 
 

 

 ๔.๒ การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

๔๒) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง
สำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๔๓) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

      ๕,๐๐๐.- 
 
      ๕,๐๐๐.- 

    ๕,๐๐๐.- 
 
  ๕,๐๐๐.- 

 ๕,๐๐๐.- 
 

 ๕,๐๐๐.- 

๕,๐๐๐.- 
 

๕,๐๐๐.- 

๕,๐๐๐.- 
 

๕,๐๐๐.- 

 

 ๔.๓ มาตรการจัดการเร่ืองร้องเรียน
การทุจริต 

๔๔) มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

        - 
- 

 

 รวม จำนวน ๕ โครงการ       ๑๐,๐๐๐.-   ๑๐,๐๐๐.-   ๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.-   ๑๐,๐๐๐.-  

รวมทั้งสิ้น จำนวน  ๔๔ โครงการ     ๖๕,๐๐๐.- ๖๕,๐๐๐.- ๖๕,๐๐๐.- ๖๕,๐๐๐.- ๖๕,๐๐๐.-  
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ส่วนที่ ๔  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
################################################################################ 

มิติท่ี ๑ การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
################################################################################ 
 

๑.๑ การเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ลำดับท่ี ๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
เพื่อให้การบริหารงาน และปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารราชการ 
 ๓) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน   ๓๕  คน 
๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) จัดทำโครงการ/แผนงานและขออนุมัติดำเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บริหาร  
 ๒) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
สำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
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 ๓) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น เว็บไซต์ ส่ือสังคมออนไลน์  บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เป็นต้น  
 ๔) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
 ๕) รายงานผลการดำเนินการ 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่มีงบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องสำหรับ
บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น เว็บไซต์ ส่ือสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว อย่างน้อย ๕ ช่องทาง และไม่น้อยกว่าปีละ ๔ ครั้ง (เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ราย
ไตรมาส) 
 ๒) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏบิัติหน้าท่ีและบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (สำรวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
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ลำดับท่ี ๒ 
 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นส่ิงผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองจึงได้ดำเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 ๒) เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานท่ีสุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
 ๓) เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง มีจิตสำนึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผล
ให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง  จำนวน  ๓๕  คน 
๕. วิธีการดำเนินการ 
 ๑) จัดต้ังคณะทำงาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของตำแหน่งต่างๆ 
 ๒) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำ
ร่างคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓) จัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแนว
ทางการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๔) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ และจัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 ๕) จัดประชุมเพื่อให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
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 ๖) เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
และสาธารณะชนให้รับทราบ 
 ๗) รายงานผลการดำเนินการ 
๖. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
 ไม่มีงบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

๑.พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองมีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนพนักงานฯ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู้) 

๒.มีคู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   จำนวน  ๑  ชุด  
๓.มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน อย่างน้อย ๒ ช่องทาง 

(เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หนังสือเวียน) 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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ลำดับท่ี ๓ 
 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล  
 การดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าท่ีความ
รับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนำไปสู่การทำงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จขององค์กร
อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้าง
จิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักในการเป็นข้าราชการท่ีมีเกียรติ ศักด์ิศรี รู้จักความพอเพียง เป็นลำดับท่ีดีของ
สังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการมี
คุณธรรม จริยธรรม อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบริการ รวมท้ังสร้าง
จิตสำนึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานอันจะนำไปสู่การทำงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จของ
องค์กรอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร             
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๓. วัตถุประสงค์  

๑) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักคุณธรรม จริยธรรม
มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข  

๒) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าท่ี บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบญุเรือง จำนวน ๓๕ คน 
๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ 
 ๒) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 ๓) กำหนดรูปแบบ กำหนดการ และหัวข้อการอบรม 
 ๔) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์  
 ๕) ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการท่ีกำหนด 
 ๖) รายงานผลการดำเนินการ 
 ๗) เผยแพร่การดำเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
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๗. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ๑๕,๐๐๐.-บาท       
๘. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

๑.มีการจัดอบรมจำนวน  ๑ ครั้ง 
๒.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการ

ปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (สำรวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 บุคลากรนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรสุจริตในหน่วยงาน (สำรวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล) 
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ลำดับท่ี ๔ 
 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นท่ี (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง จึงได้กำหนดดำเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองมีความรู้ความเข้าใจในการ
ต่อต้านการทุจริต สอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการกระทำการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะนำไปสู่การ
เป็นองค์กรท่ีปลอดทุจริตในท่ีสุด 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 
 ๒) เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงาน
ท่ัวไป เฝ้าระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ พนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีบญุเรือง จำนวน ๓๕ คน 
๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) จัดทำโครงการและขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ 
 ๒) ประสานบุคคลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล 
 ๓) รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต  
 ๔) นำข้อมูลท่ีได้มาจัดทำเป็นส่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรูปแบบท่ีกำหนด (เช่น แผนพับ จดหมาย
ข่าว วีดิทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) 
 ๕) ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางและช่องทางท่ีกำหนด 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  
 ๑) มีการเผยแพร่ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตจำนวนอย่างน้อย ๕ เรื่องขึ้นไป 
 ๒) คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ พนักงานจ้าง มีความรู้ด้านการ
ต่อตา้นการทุจริต (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงานท่ัวไป เฝ้า
ระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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ลำดับท่ี ๕ 
 

๑. ช่ือโครงการ :  โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ”  
๒. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจท่ีสำคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและ
ภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๑ และหมวด ๘ ช้ีให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
ในเรื่องต่าง ๆ เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างท่ัวถึง ซึ่งภารกิจท่ีสำคัญ
คือการบริการประชาชนตามภารกิจและอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากพนักงานหรือ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจิตในการให้บริการ และให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ก็จะ
ก่อให้เกิดความพึงใจในการให้บริการของประชาชนผู้รับบริการ หากองค์กรมีการยกย่อง ชมเชย หรือให้รางวัล 
พนักงานหรือบุคลากรท่ีให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ บริการด้วยความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ก็จะ
เป็นต้นแบบให้แก่พนักงานและบุคลากรคนอื่นๆ ในองค์กร รวมท้ังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน 
บุคลากร ผู้ให้บริการให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการต่อไป 
 เพื่อให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอำนวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงาน บุคลากร 
ผู้ใหบ้ริการให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ จึงได้จัดทำโครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน“บริการเป็นเลิศ”  
๓. วัตถุประสงค ์
 ๒) เพื่อส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านบริการยอดเย่ียม และเป็นต้นแบบให้แก่บุคลากรคนอื่นๆ 
ให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ เท่าเทียมกัน และเป็นธรรม 

๒) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ  
๓) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
๔) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความเช่ือมั่นใน

องค์กร 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๖. วิธีดำเนินการ 

๑) แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ 
๒) คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ 
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๓) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ และเผยแพร่ให้
บุคลากรให้ทราบ 

๔) เชิญชวนให้สำนัก/กองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ส่งบุคลากรในสังกัดท่ีมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ 

๕) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบคุลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ โดยประเมินผลจาก
หลักเกณฑ์ท่ีกำหนด โดยนำผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการจากประชาชนมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน
ร่วมด้วย 

๖) ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ  
๗) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ 

 ๘) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น เว็บไซต์ ส่ือสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เป็นต้น  
 ๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
 ๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 ๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
 ๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีพนักงานต้นแบบด้านบริการประชาชนยอดเยี่ยม เป็นธรรม 
 ผลลัพธ์  
 ๑) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุยเรือง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการ) 

๒) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะท่ีไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ลำดับท่ี ๖ 
 

๑. ช่ือโครงการ :  โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเปน็ไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ 
และซ่ือสัตย์สุจริต  
๒. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจท่ีสำคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและ
ภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๑ และหมวด ๘ ช้ีให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
ในเรื่องต่าง ๆ เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างท่ัวถึง หากพนักงานหรือ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์
สุจริต จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด ลดปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง จึงได้ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเป็นไป
ตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อยกย่องชมเชย หรือให้รางวัล พนักงานหรือ
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่
พนักงานและบุคลากรคนอื่นๆ ในองค์กร รวมท้ังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน บุคลากร                
ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริตต่อไป  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพื่อส่งเสริมให้เกดิพนักงานต้นแบบด้านการปฏิบติังานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

๒) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานโเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) แต่งต้ังคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต  

๒) คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเชิดชูเกียรติ 
๓) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก และเผยแพร่ให้บุคลากรให้ทราบ 
๔) เชิญชวนให้สำนัก/กองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลากรในสังกัดท่ีมีคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือก 
๕) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน 

ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต  
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๖) ประกาศผลการคัดเลือก  
๗) มอบประกาศเกียรติคุณใหแ้ก่บุคลากรท่ีได้รับการเชิดชูเกียรต ิ

 ๙) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บุคลากรท่ีได้รับการเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น เว็บไซต์ ส่ือสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เป็นต้น  
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีบุคลากรต้นแบบด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 
 ผลลัพธ์  
 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 
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๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 

 

ลำดับท่ี ๗ 

 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว             
โดยยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่ งจะต้องนำไปสู่การปฏิบั ติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิ สัยทัศน์                    
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการปลูกฝัง
ให้คนไทยไม่โกง โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสำนึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
ทัศนคติเชิงบวก รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม 
ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมท่ีถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการ
ทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระทำ
ผิดหรือผู้กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
การดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต 
๓. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน 
 2) เพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตให้แก่ประชาชน 
 3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจำวัน  
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง จำนวน  ๘๐  คน 
๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ 
 ๒) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 ๓) กำหนดรูปแบบ กำหนดการ และหัวข้อการอบรม 
 ๔) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์  
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 ๕) ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการท่ีกำหนด 
 ๖) รายงานผลการดำเนินการ 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐.-บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง 
 2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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ลำดับท่ี ๘ 
 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอำนาจการปกครอง เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาท่ัวท้ัง
ประเทศ ท้ังนี้ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และในการปฏิบัติหน้าท่ีนั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
 รวมท้ัง แผนการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนด      
กลยุทธ์ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังท่ีมุ่งเน้นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตสำนึกของประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต 
รวมถึงสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพื่อต่อต้านการทุจริต โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และ
ผู้ปกครอง 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง จึงให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตโดยเริ่มจากการ
สร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดทำโครงการเสริมสร้างค่านิยมการ
ต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม ให้มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ในการต่อต้านการทุจริต รวมท้ังรณรงค์ให้
ประชาชนจากทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ ท่ีเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพื่อส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการสร้างค่านิยมและการเฝ้าระวังต่อต้านการทุจริต
ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน 
 ๒) เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๓) เพื่อประชาสัมพันธ์บุคคลลำดับท่ีดีดำรงตามหลักคุณธรรมจริยธรรมไปสู่องค์กรหรือบุคคลภายนอก 
 ๔) เพื่อเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ันไปสู่ประชาชนทุกภาคส่วน 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง จำนวน ๘๐ คน 
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๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) จัดหาข้อความท่ีเกี่ยวขอ้งกับการสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต 
 ๒) จัดทำส่ือในรูปแบบตามช่องทางท่ีกำหนดไว้ 
 ๓) เผยแพร่ให้ประชาชน รวมทั้งนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ภายในเขตพื้นท่ี 
 ๔) จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาและชุมชนในเวทีต่างๆ  
 ๕) ประเมินติดตามผลการดำเนินการ 
 ๖) รายงานผลการดำเนินการ 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๖๗๐ 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) เผยแพร่ส่ือการสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า ๕ ช่องทาง 
 ๒) มีการรณรงค์ในสถานศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาล ไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง 
 ผลลัพธ์ 
 ๑) เด็ก เยาวชน และประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนัก
ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
 ๒) ประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการ (สำรวจจากรายช่ือเครือข่ายต่อต้านการทุจริต) 
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ลำดับท่ี ๙ 
 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันสำคัญ
ในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดำรงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสำคัญของการทำความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานท่ีมีความต้ังใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทำความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในพื้นท่ี องค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีบุญเรือง ผู้ท่ีทำคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล           
ศรีบุญเรือง อย่างสม่ำเสมอ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
และผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง โดยการมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทำคุณประโยชน์ และควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็น
บุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ใหท้ราบโดยท่ัวกัน 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีบุญเรือง 
 ๒) เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 ๓) เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีบุญเรือง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๑) ประชาชน หน่วยงาน องค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
 ๒) ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบญุเรือง 
๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือก
บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
 ๒) คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทำความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง 
 ๓) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นท่ีผ่านการ
คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 
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 ๔) รายงานผลการดำเนินการ 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบญุเรือง 
๙. ผลผลติ/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 จำนวนบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีบญุเรือง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และ
เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมและมีคุณธรรมและจริยธรรม  
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1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

ลำดับท่ี ๑๐ 
 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง  
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาท่ีทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาท่ีสะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าท่ีในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) 
การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีต้องการพัฒนา
คนไทยให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริม
การดำเนินงานและจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง พิจารณาเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ
สร้างภูมิ คุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ขึ้น เพื่อเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและค่านิยมท่ีถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานท่ีสำคัญ ท่ีทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองท่ีมี
คุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันท่ีได้ผลท่ีสุด  
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 ๒) เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
 ๓) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในเขตพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง   จำนวน ๘๐ คน 
๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 ๒) แต่งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 ๓) ดำเนินการตามโครงการ 
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 ๔) สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ 
 ๕) รายงานผลการดำเนินการ 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) เด็กและเยาวชนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ได้รับการฝึกอบรม จำนวน ๘๐  คน             
 ๒) เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้  สามารถแยกแยะถูก ผิด ช่ัว ดี สามารถนำความรู้
ประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข ร้อยละ ๘๐ (สำรวจโดยใช้แบบ
ประเมนิผล/แบบทดสอบ)  
 ผลลัพธ์ 
 ๑) เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต  ไม่น้อยกว่าร้อยละ                    
๘๐ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 ๒) เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 ๓) เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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ลำดับท่ี ๑๑ 
 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ปัจจุบันประชาชนจำนวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องท่ียอมรับได้หากตนเอง
ได้รับผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน 
หากปล่อยให้ค่านยิมท่ีไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึน้ต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทย
และส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๙) จัดการศึกษา (๑๐) การสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ท่ีต้องการพัฒนาคนไทย
ให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง จึงได้จัดกิจกรรมการ
ประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริตขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนต่ืนตัวเห็นความสำคัญหันมาสนใจปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันท่ีเกิดขึน้และพร้อมท่ีจะเป็นกำลังสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต  
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 ๒) เพื่อเสริมสร้างค่านิยมท่ีถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตสำนึกท่ีจะยึดมั่นในการทำ
ความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 ๓) เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคำขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทาง
ภาษาท่ีส่ือถึงการต่อต้านการทุจริต 
 ๔) เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบญุเรือง จำนวน ๘๐ คน 
๕. วิธีดำเนินงาน 
 ๑) เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 ๒) แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการประกวด 
 ๓) ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งคำขวัญเข้าประกวด 
 ๔) ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ท่ีองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนด 
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 ๕) ทำพิธีมอบรางวัล  
 ๖) ติดตามประเมินผลการดำเนินการ 
 ๗) รายงานผลการดำเนินการ 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ระบหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดำเนินการ 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ได้คำขวัญต่อต้านการทุจริต   จำนวน ๓  ชุด 
 ผลลัพธ์ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ต่ืนตัวเห็นความสำคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันท่ี
เกิดขึ้นและพร้อมท่ีจะเป็นกำลังสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมประกวด (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
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################################################################################# 

มิติที่  ๒  การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
################################################################################# 
๒.๑ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ลำดับท่ี ๑๒ 
 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นส่ิงจำเป็น เพื่อท่ีประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  
 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบล             
ศรีบุญเรือง  จึงได้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมท้ังดำเนินการ
ปรับปรงุข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในส่ือต่างๆ ของหน่วยงาน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
 ๒) เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสำหรับประชาชน 
 ๓) เพื่อจัดแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าท่ีต่อสาธารณชน 
 ๔) เพิ่ มช่องทางให้ประชาชนได้มี ส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบั ติงานของ                       
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง  
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบญุเรือง 
๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) จัดต้ังคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อดำเนินการให้มีการ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    
 ๒) แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 ๓) จัดต้ังหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔) จัดทำส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังมี
การแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานและส่ืออื่น ๆ 
 ๕) จัดทำข้อมูลแสดงการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านส่ือช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ำเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสาร
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เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพั สดุ การคำนวณราคากลาง                   
การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎ ข้อบังคับท่ีกำหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 ๖) จัดให้มีช่องทางการส่ือสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ท่ีจะติดต่อสอบถาม
หรือขอข้อมูล หรือรับฟังคำติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ เช่น  
  - มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะท่ีมีเจ้าหน้าท่ีให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาทำการ  
  - แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบรกิารท่ีจะติดต่อ
สอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น  
  - มีช่องทางการส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดต้ังศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความ
คิดเห็น การประชุมรับฟังความคิดเห็น ส่ือสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น  
 ๗) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  
 ๘) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป 
 ๙) จัดทำรายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมท้ังข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอ
ผู้บริหาร 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

๑) มีจำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง 
๒) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้ อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบล               

ศรีบุญเรือง ให้มีข้อมูลท่ีครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบสำรวจ

ความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 
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ลำดับที่ ๑๓ 
 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะด้วยตนเอง ท้ังใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีกำหนดไว้ ดังนั้น การท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ท่ีกำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการ
ดำเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงดำเนินโครงการเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างได้
ทุกโครงการและกิจกรรม 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบญุเรือง 
 ๒) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๓) เพื่อป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๑) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
 ๒) ประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
 ๒) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้ประชาชนได้
ทราบผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่างๆ 
 ๓) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ๔) ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
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 ๕) จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เช่น 
สังเกตการณ์ ติดตามผลการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น 
 ๖) ประชุมกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
 ๗) รายงานผลการดำเนินการ และเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนให้ทราบโดยท่ัวกัน ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
  ๗.๑) ผลการดำเนินโครงการ 
  ๗.๒) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
  ๗.๓) รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีตามวงรอบท่ีกฎหมาย/ระเบียบกำหนด 
  ๗.๔) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี  
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
 ๒) มีการจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑ ครั้ง  
 ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 
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ลำดับท่ี ๑๔ 
 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง มีอำนาจหน้าท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการ
จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การท่ี
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ได้ จึงได้จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ              
และมาตรการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เพื่อให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับท่ีกำหนดไว้รวมท้ังจัดให้มีการปิดประกาศ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล             
ศรีบุญเรือง 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีกำหนดไว้  เช่น 
ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ     
จัดจ้าง ฯลฯ 
 ๒) เพื่อกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีกำหนด  

๓) เพื่อกำกับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

๔) เพื่อให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภบิาล  
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ในองค์การบรหิารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) จัดต้ังคณะทำงานจัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมู ล
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
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๒) ประชุมคณะทำงานฯ  
๒.๑) กำหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อกำกับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์กับ
สาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่ือออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ และ
ช่องทางท่ีหลากหลาย ใน ๕ ประเด็น ดังนี้ 
  ๒.๑.๑) ข้อมูลพื้ นฐาน ได้แก่  โครงสร้างการแบ่ง ส่วนราชการของหน่วยงาน           
ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าท่ี แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  

๒.๑.๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ E – Service  

๒.๑.๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

๒.๑.๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

๒.๑.๕) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการ
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

๒.๒) กำหนดแนวทาง/มาตรการกำกับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานท่ีให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน  

๓) ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 

๔) รายงานผลการเปดิเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ให้ผู้บริหารทราบ 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  
๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบญุเรือง 
๙.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

๑) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะท่ีเป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและส่ือออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ และช่องทางท่ีหลากหลาย ใน  ๕  ประเด็น ดังนี้ 

   - ข้อมลูพื้นฐาน 
   - การบริหารงาน 
   - การบริหารเงินงบประมาณ 
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   - การส่งเสริมความโปร่งใส 
๒) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีกำหนดไว้   

 ๓) กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีกำหนด  

๔) กำกับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

ผลลัพธ์ 
๑) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององ ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 
๒) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล           

ศรีบุญเรือง 
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๒.๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
 

ลำดับท่ี ๑๕ 
 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในระดับท้องถิ่น และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกท่ีสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
รวมท้ังผู้บริหารมีความมุ่งมั่นท่ีจะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จึงได้มีการดำเนินการจัดทำมาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
๓. วัตถุประสงค ์

๑) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง แสดงเจตนารมณ์ในการนำหลัก
คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 

๒) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง สู่การรับรู้ของสาธารณชน  

๓) เพื่อขบัเคล่ือนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๑) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  
 ๒) ประชาชน 
๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) จัดทำมาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ 
 ๒) กำหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
 ๓) จัดทำประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร 
 ๔) ผู้บริหารกำหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพัฒนาหนว่ยงาน ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตฯ 
 ๕) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ช่องทาง ท่ีกำหนด 
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 ๖) จัดต้ังคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 ๗) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
 ๘) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบท่ีกำหนด 
 ๙) ผู้บริหารควบคุมติดตามใหด้ำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๑๐) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๑๑) รายงานผลการดำเนินการ 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) มีประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
 ๒) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
 ๓) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีบุญเรือง พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
 ผลลัพธ ์
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้น
ไป) 
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ลำดับท่ี ๑๖ 
 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 
๒. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นท่ี (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ” 
 อีกท้ังแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้กำหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา 
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในระดับท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นท่ีจะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหาร
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพื่อหลีกเล่ียงการ
กระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีซึ่งนำไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
๓. วัตถุประสงค ์

๑) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๒) เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบคุลากรขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลศรีบญุเรือง มีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดทำมาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” 
 ๒) จัดทำประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
 ๓) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy  
 ๔ เผยแพรป่ระกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยท่ัวกัน 
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 ๕) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 
 ๖) รายงานผลการดำเนินการ 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

๑) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จำนวน ๑ ฉบับ 
๒) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิน่ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 

ดำเนินการตามแนวทาง NO Gift Policy จำนวนร้อยละ ๑๐๐ (สำรวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบ
สำรวจ) 

 ผลลัพธ ์
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เรื่องสินบน 
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ลำดับท่ี ๑๗ 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององคก์ารบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญในการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน โดยการจัดทำ “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบล            
ศรีบุญเรือง” เพื่อปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ 
รวมทัง้เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  
๓. วัตถุประสงค ์

เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๕. วิธีดำเนินการ 
  ๑) จัดต้ังคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  
 ๒) ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อดำเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๑) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (ITA) 
  ๒.๒) จัดทำมาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส              
โดยต้องมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการ
ปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น  
 ๓) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพื่อขับเคล่ือนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงช่องทางอื่นๆ 
 ๔) ประชุมช้ีแจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการมาตรการเพื่อขับเคล่ือนคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
 ๕) ปฏิบัติตามมาตรการ  
 ๖) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
 ๗) รายงานผลการดำเนินการ 
 ๘) เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
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๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการเพื่อขับเคล่ือนคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
 ผลลัพธ ์
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้น
ไป)  
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ลำดับท่ี ๑๘ 
 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการการสรา้งความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  
๒. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดอำนาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
โดยให้มีอำนาจและหน้าท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้
เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรร
มาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖ ท่ีกำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีนั้น              
ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ 
 การขับเคล่ือนการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทำงานท่ีเป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการท่ีเป็นธรรม ตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มปีระสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้ องค์การบริหารส่วนตำบล             
ศรีบุญเรือง จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพื่อกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล             
ศรีบุญเรือง 
 ๒) เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 ๓) เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 ๔) เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพได้คนดี 
คนเก่งเข้ามาทำงาน 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
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๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) ผู้บริหารกำหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ 
 ๒) จัดประชุมหน่วยงานช้ีแจงบทบาทอำนาจและหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติ 
 ๓) จัดต้ังคณะทำงานเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 ๔) จัดเวทีแลกเปล่ียนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบริหารงานของผู้บริหารและรวบรวม
ความเห็นเสนอต่อผู้บริหาร 
 ๕) คณะทำงานพิจารณากำหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบรหิารงานบุคคล เช่น 
  - มาตรการป้องกันแนวทางการได้รับการร้องขอ/ส่ังการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ทำงาน
ส่วนตัวทีม่ิใช่งานราชการ 
  - มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเล่ือน
ขั้น เล่ือนเงินเดือน ของบุคลากร 
  - มาตรการการนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร (ITA) มาใช้ในการ
เล่ือนขั้น เล่ือนเงินเดือน ของบุคลากร 
  - มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งต้ังให้เป็น
พนักงาน 
  - มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร 
  ฯลฯ 
 ๖) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 ๗) ดำเนินการตามมาตรการ 
 ๘) รายงานผลการดำเนินการ 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 - มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จำนวน ๑ มาตรการ 
 ผลลัพธ ์
 - ข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ลดลง 
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ลำดับท่ี ๑๙ 
 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
๒. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบญุเรือง ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ
หรือการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
การใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง จึงได้ดำเนินกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารงานบคุคลด้านการเล่ือนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบญุเรือง 
๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยแต่งต้ังปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และข้าราชการท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 
 ๒) แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการท่ี
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 
 ๓) ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าท่ีให้
คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๔) คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบั ติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๕) คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการเสนอมา  
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
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๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเล่ือนขั้นเงินเดือนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ 
(สำรวจโดยแบบประเมิน) 
 ผลลัพธ ์
 ข้อร้องเรียนในการเล่ือนขั้นเล่ือนเงินเดือนลดลง 
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ลำดับท่ี ๒๐ 

 

๑. ชือ่โครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซึ่งกำหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดทำกิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี” เพื่อติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิด
ความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
และดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็น
เรื่องสำคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเป็นต่อการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง มีส่วนร่วมในการติดตาม
ความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
 ๒) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
 ๓) เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรฝ่ายบญัชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) จัดต้ังคณะทำงานควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 ๒) จัดประชุมบุคลากรทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน/ประจำไตรมาส 
 ๓) จัดต้ังคณะทำงานเพื่อตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง 
(Cross Check) 
 ๔) ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามท่ีคณะทำงานกำหนด 
 ๕) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผูรั้บผิดชอบ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย ไตรมาสละ ๑ ครั้ง 
 ๒) มีการดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง (Cross 
Check)  
 ผลลัพธ์ 
 ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณลดลงร้อยละ ๘๐  
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ลำดับท่ี ๒๑ 

 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจำปี” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซึ่งกำหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง จึงได้ดำเนินกิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี” 
เพื่อปรับปรุงการจัดหาพัสดุให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป  
๓. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2) เพื่อให้ได้ข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ 
 3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๒) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๓) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๔) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณถัดไป 
 ๕) เผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรของหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบท่ัวกัน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผูรั้บผิดชอบโครงการ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง  
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

๑)รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี จำนวน ๑ ฉบับ 
๒)มีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแก่สาธารณชน อย่างน้อย ๓ ช่องทาง 
ผลลัพธ์ 

 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณถัดไปลดลง  
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ลำดับท่ี ๒๒ 
 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององคก์ารบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี กำหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
รวมท้ัง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได้
กำหนดการดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  
 ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการ
ดำเนินการท่ีขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดทำ “มาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง” 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 ๒) เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓) เพื่อป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
 ๒) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ                  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบท่ัวกัน 
 ๓) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดหาพัสดุ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบท่ัวกัน 
 ๔) ปรับปรุงขั้นตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๕) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
 ๖) รายงานผลการดำเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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๘. ผู้รับผิดชอบ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง  
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีประกาศใช้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๑ ฉบับ 

ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 
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ลำดับท่ี ๒๓ 

 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซึ่งกำหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกั บ
ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง จึงให้ความสำคัญกับการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณท่ีมี
ความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน จึงได้จัดทำ “มาตรการป้องกันการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ” 
๓. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเสริมสร้างการใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน และเกิดประสิทธิภาพ 
 2) เพื่อป้องกันการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) จัดทำมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
 ๒) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่สมควร 
ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบท่ัวกัน 
 ๓) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ กำหนดให้มีขั้นตอนการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินใน
ประเด็น ดังนี้ 
  - ถูกต้องตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องหรือไม่ 
  - เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานหรือไม่  
  - เกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่าในการดำเนินหรือไม่ 
  - ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบท่ัวกัน 
 ๔) ปรับปรุงขั้นตอนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการท่ีกำหนด 
 ๕) ดำเนินการตามมาตรการ 
 ๖) รายงานผลการดำเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
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๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีประกาศใช้มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
จำนวน ๑ ฉบับ 

ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ลดลง  
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ลำดับท่ี ๒๔ 
 

๑. ชือ่โครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สนิของทางราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะด้วยตนเอง ท้ังใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีกำหนดไว้ ดังนั้น การท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อให้การบริหารการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อให้มีการบริหารทรัพย์สินของทางราชการท่ีโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารทรัพย์สินของหน่วยงาน 
 ๒) เพื่อปอ้งกันไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๑) บุคลากรของหน่วยงาน 
 ๒) ประชาชน 
๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ
กฎหมาย โดยกำหนดขั้นตอนปฏิบัติท่ีชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมท่ีมีรูปแบบท่ีสะดวก เปิดเผย
และตรวจสอบได้ ท้ังกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
 ๒) จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของ
ราชการ  
 ๓) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน 
แผนผังขั้นตอนในการดำเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่างๆ 
 ๔) ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ โดยวางระบบการจัดทำระเบียนการเบิกทรัพย์สินของราชการ ทะเบียน
การยืมทรัพย์สินของราชการอย่างเป็นระบบ 
 ๕) รายงานผลการดำเนินงาน 
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๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผดิชอบ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการกฎหมาย 
อย่างน้อย จำนวน ๑ ฉบับ 
 ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการ ลดลง 
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ลำดับท่ี ๒๕ 
 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององคก์ารบริหาร
ส่วนตำบลศรีบุญเรือง  
๒. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดอำนาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
โดยให้มีอำนาจและหน้าท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้
เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรร
มาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  
ท้ังนี้การเพิ่มขึ้นของประชากร ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ ท่ีประชาชนมีช่องทางในการเข้ าถึง
แหล่งข้อมูลได้มากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านการให้บริการท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได้จัดทำโครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
 ๒) เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีบุญเรือง 
 ๓) เพื่อสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบญุเรือง 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนผู้รับบริการในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง  
๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าท่ีและภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ 
  ๑.๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ๑.๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๑.๔) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
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  ๑.๕) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
  ๑.๖) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๒) จัดทำระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการใน
รูปแบบท่ีง่ายและสะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุ่มแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร 
 ๓) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน  

๔) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง 

๕) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทราบผ่าน
ช่องทางท่ีหลากหลาย เว็บไซต์ ส่ือสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจาย
ข่าวเป็นต้น 

  

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ       
๘. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  
 มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 

ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะท่ีไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ลำดับท่ี ๒๖ 
 

๑. ช่ือโครงการ  : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อำนาจหน้าท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ท้ังนี้  การให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมักจะประสบปัญหา
ด้านการอำนวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็น
จำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่
เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบ มีการแซงคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีถือเป็นพฤติกรรมท่ีไม่พึ งประสงค์ ท้ังผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการ
ให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖             
ท่ีกำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน
เกิดความจำเป็น และประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ท้ังนี้ ตาม
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง จึงได้มุ่งเน้นท่ีจะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลา
ท่ีเหมาะสม ให้บริการโดยจัดลำดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสำหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอำนวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มา
รับบริการ 
 ๒) เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
 ๓) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
 ๔) เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีมิให้กระทำการแสวงหาประโยชน์หรือ
กระทำการประพฤติ มิชอบต่อตำแหน่งหน้าท่ี อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าท่ี 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
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๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) จัดทำคำส่ังคณะทำงานเพื่อกำหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กำกับการให้บริการ 
 ๒) ประชุมช้ีแจง แนวทาง กำหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 ๓) จัดทำบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
 ๔) ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามลำดับคิว 
 ๕) จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
 ๖) สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อนำมาปรับปรุง 
แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ  
 ๗) รายงานผลการดำเนินการ 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผูรั้บผิดชอบ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง  
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการใช้บัตรคิวสำหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับก่อนหลัง สำหรับหน่วยงานท่ีให้บริการ 
 ผลลัพธ์ 
 ๑) ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ไม่น้อยว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้มาขอรับ
บริการ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
 ๒) การให้บริการเกิดความโปร่งใส ข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าท่ีลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
62 

 

ลำดับท่ี ๒๗ 
 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)  
๒. หลักการและเหตุผล  
 การขับเคล่ือนองค์กรโดยการพัฒนาระบบงานบริการ  ให้อยู่ ในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์             
(e-Service) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง โดยทำให้ผู้รับบริการได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ด้วยความ
โปร่งใส และสามารถปรับตัวให้ตรงกับความต้องการใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการ
บริการด้วย e-Service จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔.๑.๒ ภาครัฐมีความเช่ือมโยง ในการให้บริการ
สาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลท่ีมีความเช่ือมโยง
ระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์    การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนา
นโยบายและการให้บริการภาครัฐ นอกจากนั้น การพัฒนางานบริการภาครัฐในรูปแบบ e-Service นับได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งให้ทุกหน่วยงานนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
คุณภาพงานบริการประชาชนอย่างเต็มท่ี เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ อีกท้ังต้อง
เป็นระบบท่ีประชาชนสามารถตรวจสอบ ความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐได้อีกด้วย ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีบริการสาธารณะ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตาม
ภารกิจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยทำให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมี
ความโปร่งใส 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อ
ด้วยตนเองอีก 

๒) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน  
๓) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนผู้รับบริการในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑) แต่งต้ังคณะทำงานในการจัดทำระบบการให้ บริการประชาชนผ่านระบบอิ เล็กทรอนิกส์              
(E-Service) 
 ๒) กำหนดภารกิจในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
 ๓) จัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิ เล็กทรอนิก ส์ (E-Service) โดยประชาชน
ผู้รับบริการสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าท่ีหรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์
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หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเป็นช่องทางท่ีช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับ
บริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก เช่น 
  - ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพื่อขอจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้ 
  - ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพื่อขอรับบริการถังขยะ 
  - ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์ 
  - ระบบกรอกข้อมูลคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบ้ีนคนพิการท่ีมีช่องทางการ
แนบไฟล์เอกสารหลักฐานโดยผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่ือออนไลน์ ฯลฯ 
 ๕) จัดทำคู่มือ/แนวทางการใช้งานระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
 ๖) จัดทำข้อมูลสถิติการใหบ้ริการ E-Service โดยแยกข้อมูลเป็นรายเดือนให้ครบทุกเดือน  
 ๗) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
 ๘) รายงานผลการดำเนินการ   
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณที่ดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ       
๘. ผูรั้บผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) อย่างน้อย ๑ ภารกิจ 
 ผลลัพธ์ 
 ๑) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ของหน่วยงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 

๒) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะท่ีไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ลำดับท่ี ๒๘ 
 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐาน
การป้องกันการทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ดำเนินการจัดทำ 
“แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)” เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง บริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตตาม
หลัก   ธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
๓. วัตถุประสงค ์

๑) เพื่อยกระดับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๒) เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๕. วิธีดำเนินการ 
  ๑) จัดต้ังคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
 ๒) ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต,วิเคราะห์ประเมินความเส่ียงการทุจริต,จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
 ๓) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ท่ีกำหนด รวมถึงรายงานการทำ
แผนฯแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯ ให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบ
รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E 
– PlanNACC) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th  เป็นต้น 
 ๔) ประชุมช้ีแจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
 ๖) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริตฯ 
 ๗) รายงานผลการดำเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯ ให้แก่ 
สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E – PlanNACC) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. 
http//www.nacc.go.th เป็นต้น 
 ๘) เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
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๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีบุญเรือง พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
 ผลลัพธ ์
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (๘๕ คะแนนขึ้น
ไป) 
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๒.๓ มาตรการลดการใชดุ้ลพินิจในการปฏิบัติงาน 

ลำดับท่ี ๒๙ 
 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญ
เรือง” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ กำหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบ                  
ในการปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา ๔๕ กำหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกำหนด 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง จึงได้จัดให้มีการจัดทำข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง กับปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง และหัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทำ
ข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีบุญเรือง  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 
 ๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ  
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบญุเรือง 
๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) จัดทำข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทำข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด และรับส่ิงจูงใจตามระดับผลงาน 
โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปลัดองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทำงานได้
ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

๑.๑) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
๑.๒) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
๑.๓) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
๑.๔) การลดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 

  ๑.๕) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๑.๖) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 ๒) ช้ีแจงสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวช้ีวัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๓) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามตัวชีว้ัด 
เป็นตน้ 
  - ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยการประสานงานกับผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด และผู้
จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว 
 ๔) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัด เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวช้ีวัดท่ีกำหนด 
 ๕) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 ๖) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
 ๗) รายงานผลการดำเนินงาน 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง 
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 ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
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ลำดับท่ี ๓๐ 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจำนวนมาก กำหนดให้การประกอบกิจการของ 
ประชาชนต้องผ่านการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจ้ง ในการขออนุญาต 
ดำเนินการต่าง ๆ กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าแห่งเดียว หรือหลายแห่ง อีกท้ังกฎหมายบางฉบับไม่ได้กำหนด 
ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานท่ีจำเป็น รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดความ
คลุมเครือ  ไม่ ชัดเจน อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีด
ความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก ดังนั้น เพื่อให้มีกฎหมายกลางท่ีมีหลักเกณฑ์
วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานท่ีใช้ประกอบคำขอ สถานท่ีให้บริการ ค่าธรรมเนียม 
อีกท้ังเป็นการลดต้นทุนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการให้บริการของภาครัฐ ให้เกิดความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี เปิดเผยข้ันตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบท่ีชัดเจน 
จึงจำเป็นต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้อง
จัดทำ “คู่มือสำหรับประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือหน่วยงาน
ภาคเอกชนท่ีมารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพื่อให้มีคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง 
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนด  

๒) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้มีข้อมูลท่ีชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานท่ีใช้ประกอบคำขอ สถานท่ี
ให้บริการ  

๓) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน  
๔) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนและผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) แต่งต้ังคณะทำงานในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน  
 ๒) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 
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 ๓) จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่น
คำขอ ขัน้ตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ เป็นต้น  
 ๔) ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 ๕) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง  
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนด เผยแพร่ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

ผลลัพธ์ 
 ๑) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ) 
 ๒) จำนวนข้อร้องเรียนการใหบ้ริการสาธารณะท่ีไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ลำดับท่ี ๓๑ 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีบุญเรือง  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้กำหนดอำนาจหน้าท่ี รวมท้ังภารกิจเกี่ยวกับการ
บริการ สาธารณะแก่ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เป็นจำนวนมาก โดยบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่งมีหน้าท่ีให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นมีภารกิจท่ีต้องปฏิบัติงานท่ีหลากหลาย  

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นท่ีจะต้องจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็น
มาตรฐานเดียวกัน โดยคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเส้นทางการทํางานท่ีมี
จุดเริ่มต้น และจุดส้ินสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มักจัดทําขึ้น
สําหรับงานท่ีมีความซับซ้อน มีหลายขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับหลายคน สามารถปรับปรุง เปล่ียนแปลงเมื่อมี
การเปล่ียนแปลงการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรทําอะไรก่อนและหลัง ควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด กับ
ใคร 

๓) เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ เป้าหมายขององค์กร 
๔) เพื่อให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง     
๕.วิธีการดำเนินการ   

๑) แต่งต้ังคณะทำงานในการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ๓) จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ยึดถือ
ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้มีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติงานภารกิจใด 
สำหรับเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
 ๔ ปิดประกาศคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทราบ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่ือออนไลน์ ฯลฯ 
 ๕) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
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 ๖) รายงานผลการดำเนินการ 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
9. ผลผลติ/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้การปฏิบัติงาน
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ผลลัพธ์ 

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีลดลง 
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ลำดับท่ี ๓๒ 
 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
ให้เกิดขึ้นในพื้นท่ี โดยนำแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความเสมอภาค ท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่จะต้องคำนึงถึงการจัดทำบริการสาธารณะท่ีครอบคลุมตามอำนาจหน้าท่ี และเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่างท่ัวถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใช้อำนาจอื่นๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และคำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง ท้ังนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นท่ีและผู้
ท่ีมาประกอบกิจการในพื้นท่ีอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกำหนด เช้ือชาติ 
ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความ
เช่ือทางศาสนา การศึกษา และอื่นๆ สอดคล้องกับมาตรา ๘ แห่ง  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่ีได้กำหนดให้ส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดยถือว่า
ประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดย
ความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการให้บริการประชาชนมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดทำโครงการมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
๓.วัตถุประสงค์ 

๑) เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกำหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชน
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

๒) เพื่อใหป้ระชาชนผู้รับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 
 ๓) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการให้บริการได้ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนผู้รับบริการ 
๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) จัดต้ังคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
 ๒) จัดให้มีการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
 ๓) จัดทำประกาศมาตรฐานการให้บริการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานท่ีใช้
ให้บริการและประกาศให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
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 ๔) ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด เช่น  
  - ปรับปรงุแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  - ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
 ๕) เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการประชาชน ณ ท่ีทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
หน่วยงาน เช่น 
  - จัดทำป้ายแสดงแผนภูมิขั้นตอน มาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุ
ผู้รับผิดชอบให้บริการในทุกกระบวนการ ณ จุดใหบ้ริการ 
  - จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการให้บริการ
ประชาชน      
  - จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
 ๖) มีการติดตามประเมินผลการให้บริการตามมาตรฐานท่ีกำหนด โดยการประเมินความพึงพอใจใน
การให้บริการ 
 ๗) รายงานผลการดำเนินการ 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) หน่วยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการให้บริการประชาชน 
 ๒) มีการเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบงาน
ให้บริการในทุกกระบวนการ ณ ท่ีทำการและในเว็บไซต์หน่วยงาน 

ผลลัพธ์ 
 ๑) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 

๒) จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ลดลง  
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ลำดับท่ี ๓๓ 

 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วงนตำบลศรีบุญเรือง 
๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อำนาจหน้าท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าท่ีของเองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าท่ีตามกฎหมายอื่นท่ีกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีต้องทำอีกมากมายใน
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ท้ังนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร 
ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าท่ีในการส่ังการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน 
ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดอำนาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้มีอำนาจและหน้าท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหาร
กิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำหลักการบริหาร
จัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมี
มาตรการออกคำส่ังมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 ๒) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 ๓) เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 ๔) เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตำแหน่งหน้าท่ีราชการ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
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๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) จัดทำคำส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
ส่ังการ เช่น คำส่ังมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน ๔ ฉบับ 
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วน
ราชการ เป็นต้น 
 ๒) จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 ๓) จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 ๔) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำส่ังท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผูรั้บผิดชอบ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีคำส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ  
 ผลลัพธ์ 
 ๑) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
 ๒) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
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################################################################################ 

มิติท่ี 3 การส่งเสรมิบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
################################################################################ 
 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ลำดับท่ี ๓๔ 
 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 
๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารสาวนตำบลศรีบุญเรืองเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่าง
กว้างขวางและเท่าเทียม โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายท้ังภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาส
แสดงออกถึงศักยภาพ ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วม
กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของระบุช่ือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าท่ีของระบุช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนิน
กิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลการพัฒนา 
ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
อย่างแท้จริง 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ท่ีเกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการตาม
อำนาจหน้าท่ีของระบุช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒) เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน 
 ๓) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมส่ีวนร่วม 
 ๔) เพื่อนำมาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
 ๖) เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ชุมชน/หมู่บ้าน/ตำบล ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) จัดทำคำส่ังมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการจัดเวทีประชาคม 
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 ๒) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วม
ประชุมประชาคม เพื่อกำหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา และ
สถานท่ีท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ช้ีนำ และครอบคลุมจำนวนประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นท่ี อย่าง
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
 ๓) นำผล/ข้อเสนอต่างๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคล่ือนอย่างเป็น
รูปธรรม ผ่านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 ๔) ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชนทราบ 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ๓๐,๐๐๐.-บาท 
๘. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นท่ี อย่างเสมอภาค และ
เท่าเทียมกัน   
 ผลลัพธ์  
 ๑) ได้รับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 ๒) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
 ๓) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนท่ีได้มาตรฐานสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
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ลำดับท่ี ๓๕ 
  

๑. ช่ือโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององคก์ารบริหารส่วนตำบล
ศรีบุญเรืององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองมีอำนาจหน้าท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการ
จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การท่ี
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญ
เรือง ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองและร่วมดำเนินการ
โครงการ รวมทั้งติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
 ๒) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่างๆ ของตน 
 ๓) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 
 ๔) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทท่ีตนในการสนับสนุนการขับเคล่ือนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๕. วิธีดำเนินการ 
         ๑) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ ดังนี้ 
 ๑.๑) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนท่ีมีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจำนวนสัดส่วนท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
ในการบริหารโครงการ/กิจกรรมต่าง โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าท่ี ดังนี้ 
      - การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ  
      - การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  
      - การมีส่วนร่วมดำเนินการตามโครงการ 
 ๑.๒) จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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 ๑.๓) เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในการปรับปรุง
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๑.๔) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 
 ๑.๕) เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้ันตอนต่อไป 
 ๑.๖) เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 
 ๑.๗) รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

๒) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ
การปรึกษาของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นท่ี รวมท้ังประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับวันเวลาและกำหนดการประชุมสภาท้องถิน่  
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐   
๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และมี
ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่างๆ  
 ๒) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองมีการแต่งต้ังภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ผลลัพธ์ 
 เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการด้านต่างๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่เพิ่มขึน้ 
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ลำดับท่ี ๓๖ 
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ 
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำผลท่ีได้จากการประเมิน
มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป 
 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคล่ือนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงดำเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วม
ปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  
 ๓) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล           
ศรีบุญเรือง 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล 
 ๒) จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 ๓) จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ 
 ๔) จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๑) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (๒) ผู้แทนสมาชิกสภา     2  คน 
  (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน 
  (๔) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (๕) หัวหน้าสำนักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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  (๖) หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี้ 

๑) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

๒) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองปีละ 2 ครั้ง
เป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อนำผลท่ีได้จากการประเมินมา
ใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรี
บุญเรือง 

๓) จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองสำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำปี 

๔) ดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองมอบหมาย 
   ๕) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
   ๖) ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
   ๗) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
   ๘) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
   ๙) เผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ ผ่าน
ช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่ือออนไลน์  เสียงตามสาย บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
   ๑๐) รายงานผลการดำเนินการ 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) มีการแต่งต้ังภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
 ๒) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไข
โครงการตา่ง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
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๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

ลำดับท่ี ๓๗ 
 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองเห็นความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนอง
เรื่องราวร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงาน
บริการสาธารณะและการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส 
จึงได้จัดทำมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพื่อกำกับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน รวมท้ังพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่อง
ทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็น
ธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมท้ังจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้
ประชาชนรับทราบอย่างท่ัวถึง 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพื่อกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 ๒) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล 
และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑) จัดต้ังคณะทำงานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล               
ศรีบุญเรือง 
 ๒) ประชุมคณะทำงานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ศรีบุญเรือง เพื่อกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 ๓) คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  
  ๓.๑) การจัดการเรื่องร้องเรียนท่ัวไป 
  - กำหนดให้มีการจัดต้ัง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีบุญเรือง 
  - กำกับติดตามให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ
ร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างท่ัวถึง  
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  - กำหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา 
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
  - กำหนดให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน ๑๕ วัน หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใน ๑๕ วัน ต้องช้ีแจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  - กำหนดให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือ
ความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมท้ังมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
  ๓.๒) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
  - จัดทำคู่มือหรือแนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการท่ีบุคคลภายนอก
จะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น 
  - กำหนดให้มีเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
  - กำหนดช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางท่ัวไป เพื่อเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส  
  - จัดทำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
  - จัดทำข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องท่ีดำเนินการแล้ว
เสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ ฯลฯ  
 ๔) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต แนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
      ๕) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีบุญเรือง  ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 ๖) จัดทำฐานขอ้มูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และกำหนดกำหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไข
ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  
 ๗) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข                
และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
 ๘) คณะทำงานฯ กำกับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามมาตรการ 
 ๙) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 ๑๐) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข                
ให้ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  
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๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีรบุญเรือง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๒) มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๓) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน แล ะ
กระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
 ๔) มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมท้ังมีช่องทาง
ในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 ๕) มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
ให้สามารถตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตาม
มาตรการท่ีกำหนดไว้ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ 
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 ๓.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ลำดับท่ี ๓๘ 
 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทจุริตขององค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีบุญเรือง 
๒. หลักการและเหตุผล 
 สภาพปัญหาการทุจริตมักเกิดจากการใช้อำนาจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหา
การทุจริตจึงเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการท่ีจะ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชน 
 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึง
ได้จัดทำกิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการ
ทุจริตให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน   
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชน 
 ๒) เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) ประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดต้ังเครือข่ายภาคประชาชนโดยรับสมัครสมาชิก
เครือข่ายภาคประชาชนด้วยความสมัครใจ 
 ๒) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต  

๓) ส่งเสริมให้ประชาชนช้ีเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำการทุจริต ร่วมเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและเฝ้าระวังการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ๔) เผยแพร่หลักการ แนวความคิด ท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ 
หรือช่องทางอื่น ๆ  
  ๕) จัดต้ังเครือข่ายและผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต                 
(ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม) 
  ๖) ติดตามประเมินผลการดำเนินการ 
  ๗) รายงานผลการดำเนินการ       
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
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๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีประชาชนเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและต่อต้านการ ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล                 
ศรีบุญเรือง  จำนวน    ๘๐  คน  
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้มส่ีวนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริตเพิ่มมากขึ้น 
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ลำดับท่ี ๓๙ 
 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการท่ีจะป้องกัน และปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต 
 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองจึงได้จัดทำกิจกรรม
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และ
สร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง
ต่อไป  
 ๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพื่อสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริต 
 ๒) เพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง  
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีบุญเรือง 
๕. วิธีดำเนินงาน 
 ๑) จัดต้ังคณะทำงานเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
 ๒) กำหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาครัฐวิสาหกิจสถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
 ๓) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
 ๔) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคล่ือนตาม
แนวทาง แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 ๕) สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
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๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต อย่างน้อย ๑ เครือข่าย 
ผลลัพธ ์
มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 
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################################################################################ 

มิติท่ี ๔ การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
################################################################################ 
 

๔.๑ การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

ลำดับท่ี ๔๐ 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีสำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตท่ี ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือส่ังการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ ท่ีทางราชการกำหนดไว้ ซึ่งไม่ ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหน้าท่ี
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายในของหน่วยงานท่ีกำหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบ 
การควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเส่ียงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 ๒) เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
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 ๓) เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 ๔) เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๕. วิธีดำเนินการ 

๑) แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ 

๒) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ ประกอบด้วย 

 (๑) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.๑/ปค.๒/ปค.๓)  
  (๒) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน : ปค.๔) 
  (๓) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน (รายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.๕) 
  (๔) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.๖) 
 ๓) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ 
 ๔) นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๕) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ท่ีทำการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และส่ือสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
๖. ระยะเวลาการดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
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๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๒) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ ๘๐ ได้ดำเนินการแก้ไข 
 ผลลัพธ์ 
 ๑) ระดับความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 
๘๐ ในระดับมาก) 

๒) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส 

๓) การทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองลดลงร้อยละ ๕ 
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ลำดับท่ี ๔๑ 
 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการบรหิารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นท่ี (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดตัวช้ีวัดไว้
ว่าในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - 
CPI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังได้นำผลการประเมิน ITA 
ไปกำหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมิน ITA ท้ังหมด (ร้อยละ ๑๐๐) ต้องได้
คะแนน ๙๐ คะแนนขึ้นไป  โดยในระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้กำหนดตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 
ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ ๑            
ใน ๔๓ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๗ คะแนน และหน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมิน ITA ท้ังหมด                 
(ร้อยละ ๑๐๐) ต้องได้คะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ             
โดยกำหนดให้การปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทาง
หนึ่งในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานท่ีมีความสำคัญยิ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ เป็น
หน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ท่ี
มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาท่ัวทั้งประเทศ  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง จึงกำหนดดำเนินมาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เพื่อเป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร 
๓. วัตถุประสงค ์

๑) เพื่อบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๒) เพื่อปอ้งกันการทุจริตไม่ให้เกิดข้ึนในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองทุกหน่วยงาน (สำนักงาน,กองงาน,กลุ่มงาน) 
๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ 
 ๒) จัดต้ังคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต  
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 ๓) คณะทำงานดำเนินการประเมินความเส่ียงการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าท่ี/การดำเนินโครงการท่ี
อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
 ๔) คณะทำงานดำเนินการจัดทำนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียง
ของการดำเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต  
 ๕) ดำเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเส่ียง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเส่ียง ระดับ
ความเส่ียง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเส่ียง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และช่องทางอื่นๆ  
 ๖) มีการประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเส่ียงการทุจริต
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเส่ียงการทุจริตอย่าง
เคร่งครัด 
 ๘) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต 
 ๙) รายงานผลการดำเนินการ 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) มีรายงานการประเมินความเส่ียงของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าท่ี/การดำเนินโครงการท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต  จำนวน ๑ ชุด 
 ๒) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของการดำเนินการท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต อย่างน้อย  จำนวน ๕ เรื่อง 
 ๓) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเส่ียง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเส่ียง ระดับความ
เส่ียง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเส่ียง อย่างน้อย ๑ ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 ผลลัพธ ์
 เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองลดลง 
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๔.๒ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 
 

ลำดับท่ี ๔๒ 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องสำหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำส่ัง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีการดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นประจำไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำส่ัง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
อง ค์กรปกครอง ส่วน ท้องถิ่น  และท ำให้ การแก้ ไขปัญ หาของประชาชนหรือการพัฒ นาท้องถิ่ น 
ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า 
 ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม และแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ รวมท้ังกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
กฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องสำหรับ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองให้มีความพร้อม
ในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารราชการ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
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๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) จัดทำโครงการ/แผนงาน  
 ๒) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องสำหรับ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 ๓) จัดเตรียมการอบรม ได้แก่ จัดทำกำหนดการ ประสานวิทยากร จัดทำเอกสารประกอบการอบรม 
จัดเตรียมสถานท่ี เชิญกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ  
 ๔) อบรมให้ความรู้ตามกำหนดการ 
 ๕) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
 ๖) รายงานผลการดำเนินการ 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ๕,๐๐๐.-บาท 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อป ี
 ๒) ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองมีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารราชการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้เข้ารับการ
อบรม 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 
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ลำดับท่ี ๔๓ 
 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติ
หน้าในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง   
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
สำคัญท่ีใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มท่ีในการดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเช่ือถือให้กับองค์กร สามารถนำไปสู่ความ
โปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต 
 จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการ
พัฒนาองค์กร  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร 
 ๒) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าท่ีของสมาชิกสภาท้องถิ่น  
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๕. วิธีการดำเนินงาน 
 ๑) จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม 
 ๒) จัดอบรมให้ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าท่ีของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง อย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง  
 ๓) แต่งต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจำปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
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๖. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ๕,๐๐๐.-บาท 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) จัดอบรมให้ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าท่ีของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง  

๒) สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอำนาจหน้าท่ี และสามารถปฏิบัติภารกิจได้
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 

ผลลัพธ์ 
 สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถนำองค์ความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
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๔.๓ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 

 

ลำดับท่ี ๔๔ 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรั งท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปญัหาลําดับ
ต้น ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ดำเนินการจัดทำ
มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญ
เรือง 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพื่อให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สำหรับบุคลากร
และประชาชน 
 ๒) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้า
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางท่ัวไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
และจัดให้มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
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  ๒) ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้อง เรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
 ๓) ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยท่ัวกัน 
 ๔) ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๕) รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง 
๙. ผลผลติ/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตท่ีสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับ       
ผู้ร้องเรียน 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าท่ี (พิจารณา
จากจำนวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 


