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ค ำน ำ 
 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการปอ้งกนัการทจุรติ ยกระดับมาตรฐานใน
การป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดจน
แสดงให้เห็นถึงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นและศรัทธาในการท างานของหน่วยงานมาก
ยิ่งขึ้น 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษได้พัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยน า
หลักธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผ ล
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน เป้าหมาย และประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการใน 5 
ป(ีพ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมทั้งสิ้นจ านวน ๕๓ โครงการ ดังนี้ 
  มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสจุริต จ านวน ๑๑ โครงการ 
  มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปรง่ใส จ านวน ๓๐ โครงการ 
  มิติที่ 3 การสง่เสรมิบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน จ านวน ๖ โครงการ 
  มิติที่ 4การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จ านวน ๖ โครงการ 
 ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารสว่นจังหวัดศรีสะเกษจะเป็นส่วนหนึ่งที่
ช่วยขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะน าไปสู่เป้าหมายของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ที่ก าหนดไว้ว่า“ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
กันยายน2565 
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ส่วนท่ี 1 
บทน ำ 

1. กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตในองค์กร 
ล ำดับ 
ท่ี 

ขั้นตอน 
กำรด ำเนินงำน 

ประเด็นควำมเสี่ยงกำรทุจริต Risk 
Score 

มำตรกำร 
ควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

1 การบริหารงานของ
หน่วยงาน และการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
บุคลากร 

1. ผู้บรหิารด าเนินการตาม
นโยบายของตนเอง แทรกแซง
การปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่
ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
2. บุคลากรของหน่วยงาน
ปฏิบัติตามนโยบายของ
ผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบ
รองรับ 
3. บุคลากรของหน่วยงาน
ไม่ให้ความส าคัญกบัการ
ปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัวมา
ท าที่ท างาน ขาดความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัตงิาน 

ปาน
กลาง 

1.โครงการส่งเสริมการบริหาร 
งานตามหลักธรรมาภิบาลเพือ่
ป้องกันการทจุริต 
2. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ใน
การน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
บรหิารงานของผูบ้รหิารด้วยการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดบัคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
3. มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทจุริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความ
โปรง่ใส 
4.โครงการพฒันาความรู้ด้าน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน ส าหรับ
บุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
5.มาตรการสง่เสรมิการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ของระบุช่ือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
6.โครงการเสริมสร้างค่านิยม
ต่อต้านการทจุริต 
7. มาตรการประเมินความคุ้มค่า
ในการบริหารงานของหน่วยงาน 

2 การบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน 
เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และ
การมอบหมายงาน ไม่เป็น
ธรรม เอาแต่พวกพอ้ง หรือมี
การเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รบั
การแต่งตั้งหรอืเลื่อนต าแหนง่ 

ปาน
กลาง 

1. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการ
บรหิารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลแก่สาธารณะ 
2. มาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคล 
3. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
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ล ำดับ 
ท่ี 

ขั้นตอน 
กำรด ำเนินงำน 

ประเด็นควำมเสี่ยงกำรทุจริต Risk 
Score 

มำตรกำร 
ควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
ความพึงพอใจของประชาชนใน
4. 4. มาตรการน าผลการ
ประเมินการใหบ้ริการมาใช้ใน
การเลื่อนข้ัน เลื่อนเงินเดือน ของ
บุคลากร 

3 การบริห ารการ เงิน 
งบ ป ร ะ ม าณ  ก า ร
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง  ก าร
บริหารพัสดุ และการ
ใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

1. การบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจัดซือ้จัดจ้าง 
การจัดหาพสัดุ ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง หรือไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรอื
ใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับ
ราชการ  
2. น าทรัพยส์ินของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน 

ปาน
กลาง 

 
 
 
 
 

ปาน
กลาง 

 
 
 
 
 

 

1. มาตรการควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
2. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าป ี
3.มาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ ทับซ้อนของ
หน่วยงาน 
4. มาตรการป้องกันการใช้จ่าย
งบประมาณที่ไม่สมควร ผิด
วัตถุประสงค์ ไม่มีประสทิธิภาพ 
6. โครงการเสรมิสร้างความ
โปรง่ใสในการใช้ทรัพยส์ินของ
ทางราชการ 
7. โครงการปลูกฝังวิธีคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชนส์่วนรวม 

4 ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
สาธารณ ะ/บ ริ ก าร
ประชาชน 

1. ไม่ให้บรกิารแกป่ระชาชน
ตามล าดับ อันเนือ่งมาจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการ
ให้สิทธิพเิศษแก่คนบางกลุ่ม 
หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้
คิวเร็วข้ึน 
2. มีการเรียกรับเงินพเิศษจาก
ผู้ขอรบับริการนอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลก
กับการให้บริการ หรอืการ
พิจารณาอนุมัติอนุญาต 
3. ให้บรกิารไมเ่ป็นไปตาม
มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา
ให้บรกิารนานกว่าทีก่ าหนด
ไว้   

น้อย 1. มาตรการ NO Gift Policy 
2. โครงการเสรมิสร้างวัฒนธรรม
การใหบ้ริการอย่างเท่าเทียมกัน 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บรกิารประชาชนตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
4. โครงการบุคลากรต้นแบบ 
ด้าน “บริการเป็นเลิศ” 
5. โครงการพัฒนาระบบการ
ให้บรกิารประชาชนผ่านระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Service) 
6. มาตรการจัดใหม้ีระบบและ
ช่องทางการรบัเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทจุริตของหน่วยงาน  
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2. หลักกำรและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้ เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 
กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนด
ตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดเป็นตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่
เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนข้ึนไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 
2566 - 2570) ได้ก าหนดตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน 
และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนข้ึนไป   

 องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจ าปี 2564 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 35 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 โลก ซึ่งลดลงจากปี 2563 ย่อมสะท้อนให้ได้
เห็นว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน  

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จ านวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเปน็หน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน ถือ
เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถ่ินซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ปราศจากการทุจริต น าเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยยึดหลัก
แห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พื้นที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้อง
เป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน 

 



๔ 

 
 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษจึงให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ควบคู่ไปกับการป้องกันการทุจริต โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ(พ.ศ. 
2566 – 2570) อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 
2570 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนข้ึนไป รวมทั้ง
ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 
43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน   

3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
(1) เพื่อแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษต่อสาธารณชน  

  (2) เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถ่ิน 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

(4) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

(5) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษที่มี
ประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต 

4. เป้ำหมำย 
 (1) คดีทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษลดลง ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2570  
 (2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษมีคะแนน ITA เพิ่มข้ึนและผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 
คะแนนข้ึนไป) ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ITA) /องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA (85 คะแนนข้ึนไป) และมีคะแนน ITA 90 คะแนนข้ึนไป ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ผ่าน
เกณฑ์ ITAแล้ว) 
 

ค่ำเป้ำหมำย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
จ ำนวนคดีทุจริตลดลง 
(ค านวณจากปี 2565) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 

คะแนน ITA ๘๕คะแนน ๙๐คะแนน ๙๕ คะแนน ๙๗คะแนน ๑๐๐คะแนน 

5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
(1) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษได้แสดงเจตจ านงสุจริตต่อสาธารณชน  

  (2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษมีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจิตส านึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนท้องถ่ิน ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ  
 
 



๕ 

 
(3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษมีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย 

โปร่งใส และตรวจสอบได้  
(4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ศรีสะเกษ 
(5) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษที่มี

ประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

ส่วนที่ 2 
แผนปฏบิตักิำรป้องกันกำรทจุริตเพื่อยกระดบัคณุธรรมและควำมโปร่งใส 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
องคก์ำรบรหิำรสว่นจังหวดัศรีสะเกษ 

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ

คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจ านวน 
โครงการ ดังนี้  

 
มิต ิ

 
ภารกิจตาม

มิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง
วัฒ นธรรม
สุจริต 

1.1 ก า ร
เส ริ ม ส ร้ า ง
จิตส านึกและ
ค ว า ม
ตระหนักแ ก่
บุค ลากรทั้ ง
ข้ า ร า ช ก า ร
การเมืองฝ่าย
บ ริ ห า ร
ข้ า ร า ช ก า ร
การเมืองฝ่าย
สภาท้ อ งถิ่ น 
แ ล ะ ฝ่ า ย
ป ระ จ า ข อ ง
อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

1)โครงการฝึกอบรม การ
จั ด ซ้ื อจั ด จ้ างตาม
พระราชบั ญญั ติ การ
จัดซ้ือจัดจ้างการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2)โครงการฝึกอบรม
พัฒนาระบบควบคุม
ภายในการบริหาร
งบ ป ระ ม าณ ด้ า น
การเงินการคลัง การ
พัสดุ และการบัญชี
ขององค์การบริหาร
ส่ วน จั งหวัด ศ รีส ะ
เกษ 
๓)มาตรการส่งเสริม
การปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
4)โครงการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ขององค์การบริหาร
ส่ วน จั งหวัด ศ รีส ะ
เกษ 
5) โค ร งก าร เชิ ด ชู
เกี ย รติ บุ ค ล าก รที่
ป ฏิ บั ติ ง าน เป็ น ไป
ตามมาตรฐาน ด้วย
ความวิริยะอุตสาหะ 

และซ่ือสัตย์สุจริต   

๗๐๐,๐๐๐ 
 

 

 
 
๔๐๐,๐๐๐ 
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๗๐๐,๐๐๐ 
 

 

 

๔๐๐,๐๐๐ 
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- 
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๗๐๐,๐๐๐ 
 

 

 

๔๐๐,๐๐๐ 
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- 
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๗๐๐,๐๐๐ 
 

 

 

๔๐๐,๐๐๐ 
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๗๐๐,๐๐๐ 
 

 

 

๔๐๐,๐๐๐ 
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- 
 
 
 
 
- 
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มิต ิ
 

ภารกิจตาม
มิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

   
1.2 การ
เสริมสร้าง
จิตส านึกและ
ความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุก
ภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

6)โครงการจัด
กิจกรรมวันสตรีสากล
จังหวัดศรีสะเกษ 
7) โครงการจัด
กิจกรรมวันคนพิการ
สากลจังหวัด        
ศรีสะเกษ 
8) โครงการจัด
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติจังหวัด 
ศรีสะเกษ 
9) โครงการอบรม
ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพผู้น าสตรี 
ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน 
(ผู้น า อช.) และ
คณะกรรมการพัฒนา
สตรีต าบล ในพ้ืนที่
จังหวัดศรีสะเกษ 
๑๐)กิจกรรมเสริมสร้าง
ค่านิยมต่อตา้นการ
ทุจริต  

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

300,000 
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๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

300,000 
 
 

 
 
- 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

300,000 
 
 

 
 
- 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

300,000 
 
 
 

 
-  

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

300,000 
 
 
 

 
- 
  

 

 
1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความ
ตระหนักแก่
เด็กและ
เยาวชน 

๑ ๑ ) โ ค ร ง ก า ร
โรงเรียนคุณธรรม 

- - - - - 
 

 
รวม จ ำนวน ๑๑โครงกำร ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ 

 

2. การ
บริหาร
ราชการด้วย
ความ
โปร่งใส 

2.1 การ
เปิดเผยข้อมูล
สาธารณะของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

๑๒)มาตรการ
อัปโหลดข้อมูลการ
จัดซ้ือจัดจ้างลงบน
เว็บไซต์องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด       
ศรีสะเกษ,ประกาศ
เผยแพร่ระบบการ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
(e-GP), เผยแพร่ด้วย
วิธีการปิดประกาศ
บนกระดาน
ประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน 
๑๓)มาตรการจัดท า
ค าสั่งการแบ่งงาน
และการมอบหมาย

- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 



๘ 

 
 

มิต ิ
 

ภารกิจตาม
มิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการภายใน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ 
รวมทั้งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้แก่
ส่วนราชการในสังกัด
ทราบและปิด
ประกาศในที่เปิดเผย 
๑๔) โครงการ
เสริมสร้างความ
โปร่งใสในการบริหาร
งบประมาณ 
๑๕)มาตรการ
เปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ และก ากับ
ติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะของ
ระบุองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 

 
- 

 
2.2 
มาตรการ
ส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

๑๖)มาตรการแสดง
เจตนารมณ์ในการน า
หลักคุณธรรมมาใช้ใน
การบริหารงานของ
ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรี
สะเกษ ด้วยการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส 
๑๗) โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 
๑๘)โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
น าองค์กรสู่สังคม
คุณธรรมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรี
สะเกษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
๑๙)โครงการฝึกอบรม

- 
 
 

 

 

 

261,000 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
89,000 

- 
 
 

 

 

 

261,000 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
89,000 

- 
 
 

 

 

 

261,000 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
89,000 

- 
 
 

 

 

 

261,000 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
89,000 

- 
 
 

 

 

 

261,000 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
89,000 

 



๙ 

 
 

มิต ิ
 

ภารกิจตาม
มิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

เชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาบุคลากร
หลักสูตร การควบคุม
ภายใน การ
ตรวจสอบภายใน 
และการบริหาร
จัดการความเส่ียง
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
๒๐) มาตรการ NO 
Gift Policy 
๒๑)โครงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
การให้บริการอย่าง
เท่าเทียมกัน 
๒๒)มาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ 
๒๓)มาตรการการ
สร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงาน
บุคคล  
๒๔) กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการ
พิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือน” 
๒๕) กิจกรรม 
“ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี” 
๒๖) กิจกรรม 
“วิเคราะห์ผลการ
จัดซ้ือจัดจ้าง
ประจ าปี” 
๒๗) มาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
๒๘) มาตรการป้องกัน
การใช้จ่างบประมาณ
ที่ไม่สมควร ผิด
วัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ 
๒๙) โครงการ
เสริมสร้างความ

 

 
 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
- 

 
 
 
 

- 
 

- 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 

 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
- 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 

 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

 
- 

 
- 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 

 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

 
- 

 
- 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 

 
 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
- 

 
 
 
 

- 
 

- 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 



๑๐ 

 
 

มิต ิ
 

ภารกิจตาม
มิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

โปร่งใสในการใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
๓๐)โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ 
๓๑)โครงการพัฒนา
คุณภาพการ
ให้บริการประชาชน
ตามหลักธรรมาภิ
บาล 
๓๒)กิจกรรมการใช้
บัตรคิวในการติดต่อ
ราชการ 
๓๓) มาตรการ
ประเมินความคุ้มค่า
ในการบริหารงาน
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
๓๔)มาตรการจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส  

 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
- 

 
 

- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
- 

 
 

- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
- 

 
 

- 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
- 

 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
- 

 
2.3 
มาตรการลด
การใช้
ดุลพินิจใน
การ
ปฏิบัติงาน 

๓๕)มาตรการ 
“จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล” 
๓๖) กิจกรรม “การ
จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ” 
๓๗) โครงการจัดท า
คู่มือส าหรับ
ประชาชนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
๓๘)โครงการจัดท า
คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
ส าหรับเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ 
๓๙) โครงการจัดท า
มาตรฐานการ

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 

 
 

- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
 
 
- 

 



๑๑ 

 
 

มิต ิ
 

ภารกิจตาม
มิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ให้บริการประชาชน 
๔๐) มาตรการออก
ค าสั่งมอบหมายของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ 
๔๑)มาตรการ
กระจายอ านาจของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ 

 
- 
 

 
 

- 
  

 
 
- 
 

 
 

-  

 
 
- 
 

 
 

-  

 
 
- 
 

 
 

-  

 
 
- 
 

 
 

- 
 
   

รวม จ ำนวน ๓๐โครงกำร ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 
 

3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของ
ภาค
ประชาชน 

3.1 การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วม
บริหารกิจการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

๔๒)โครงการจัดเวที
ประชาคมปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
๔๓)ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
บริหารกิจการของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ 
๔๔) กิจกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ 
๔๕)กิจกรรมการ
ประเมินผลความพึง
พอใจต่อการ
ด าเนินงานของกอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
(อุทยาน การเรียนรู้
ศรีสะเกษ SSK Park)  

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

 
- 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

 
3.2 การรับ
ฟังความ
คิดเห็น การ
รับและ
ตอบสนอง
เร่ือง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 

๔๖) มาตรการ
จัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ 

- - - - - 
 

 
3.3 ส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วม
ของภำค
ประชำชน 
และบูรณำ
กำรทุกภำค

๔๗)กิจกรรมบูรณา
การทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

- - - - - 
 



๑๒ 

 
 

มิต ิ
 

ภารกิจตาม
มิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ส่วนเพ่ือ
ต่อต้ำนกำร
ทุจริต  

รวม จ ำนวน ๖โครงกำร ๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐  
 

4. การ
ยกระดับ
กลไกการ
ตรวจสอบ
การ
ด าเนินงาน
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 การจัด
วางระบบ
ตรวจสอบ
ภายใน การ
ควบคุม
ภายใน และ
กำรบริหำร
ควำมเส่ียง
กำรทุจริต 

๕๘) โครงการจัดท า
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี  
๔๙) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
๕๐) มาตรการ
บริหารจัดการความ
เส่ียงการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ 

- 
 
 
- 

 
- 

- 
 
 
- 

 
- 

- 
 
 
- 

 
- 

- 
 
 
- 

 
- 

- 
 
 
- 

 
- 

 

 
4.2 การ
ส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบ
ของสภา
ท้องถิ่น 

๕๑) กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

- - - - - 
 

 
4.3 
มาตรการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียนการ
ทุจริต 

๕๒) มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบ หรือรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริตของระบุชื่อ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
๕๓) มำตรกำรจัดให้
มีระบบและช่อง
ทำงกำรรับเร่ือง
ร้องเรียนเก่ียวกับกำร
ทุจริตขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

 

 
รวม จ ำนวน ๖โครงกำร - - - - - 

 

รวมทั้งสิ้น จ ำนวน ๕๓โครงกำร ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐ 
 

 

ส่วนที่ 3  
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 

มิติท่ี 1 กำรสร้ำงวัฒนธรรมสุจริต 
 



๑๓ 

 
1.1 กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร 
ข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.1.1 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
และกำรประพฤติตนตำมประมวลจริยธรรม 
 

ล ำดับที่ 1 
 

1.ชื่อโครงกำร : โครงกำรฝึกอบรม กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 
2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงอีกหลาย
ฉบับ ให้หน่วยของรัฐถือปฏิบัติโดยน าระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังมีบทบาทหน้าที่
แทนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อลดข้ันตอนการท างานและการป้องกันการทุจริต เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดี่ยวกันในทุกหน่วยงาน อีกทั้งหลักการที่ท าให้
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ นอกจากนี้ยังก าหนดหลักการที่ค านึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
และค านึงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินอีกด้วย และส่งผลให้รัฐบาลสามารถที่จะพัฒนาประเทศได้
อยา่งเต็มเม็ดเต็มหน่วยและเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด     
ศรีสะเกษจ านวน 8 ส่วนราชการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 39 แห่ง และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 117 แห่ง ซึ่งทุกส่วนราชการและโรงเรียนในสังกัดแต่ละแห่งต้อง
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญตัิการจดัซื้อจดัจา้งการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง
อีกหลายฉบับ  ส านักการคลังได้ตระหนักถึงความส าคัญในการใช้กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  
จะต้องด าเนินการด้วยความระมัดระวัง ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบถูกต้อง ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาด้าน
องค์ความรู้เพื่อลดความเสี่ยงในการนี้ จึงได้จัดท าโครงการเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ข้ึนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษได้มีความรู้และน าไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาให้ทันเหตุการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงเสมอ และการพัฒนาคน
ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดความคุ้มค่าและเป็นธรรมต่อ
สังคมและประเทศชาติโดยรวม อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด   
ศรีสะเกษ 

3.วัตถุประสงค์ 
           3.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้รับความรู้ในการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่ มมากข้ัน และสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement: e-GP) ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
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 3.2 เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตาม

ข้ันตอนและวิธีการที่ก าหนด และเข้าใจหลักการ กระบวนการ เทคนิค และแนวทางในการบริหารสัญญาและ
สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยค านึงถึงข้อที่ต้องระมัดระวัง ในการด าเนินการทุกขั้นตอนรวมถึงการบริหาร
สัญญาภายในกฎหมาย 

3.3 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเรียนรู้ถึงวิธีการบริหารการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้อย่างถูกต้องและเรียนรู้ถึงบทก าหนดโทษในหลักสูตรในโครงการ
ดังกล่าว 

3.4 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการพัสดุ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนใน
การเป็นผู้ให้บริการแก่สังคม  มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต  มีสติยั้งคิด ใช้ปัญญาพิจารณาอย่าง
รอบคอบในการด าเนินชีวิต  เป็นตัวอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงพึ่งพาตนเองและไม่ฟุ่มเฟือย 
          3.5 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการพัสดุ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนใน
การเป็นผู้ให้บริการแก่สังคม  มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต  มีสติยั้งคิด ใช้ปัญญาพิจารณาอย่าง
รอบคอบในการด าเนินชีวิต  เป็นตัวอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงพึ่งพาตนเองและไม่ฟุ่มเฟือย 

3.6 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค
ต่าง ๆ ในการจัดซื้อจัดจ้างสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
และการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตาม ข้ันตอนและวิธีการที่ก าหนด และเข้าใจหลักการ กระบวนการ 
เทคนิค และแนวทางในการบริหารสัญญาและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยค านึงถึงข้อที่พึงระมัดระวัง ในการ
ด าเนินการทุกข้ันตอนรวมถึงการบริหารสัญญาภายใต้กฎหมายฉบับดังกล่าว 
 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้เข้าร่วมเป็นผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับด้านการพัสดุฯ ตลอดจนผู้บริหารของหน่วยงานซี่งมีหน้าที่ในการควบคุม   

ก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุได้ศึกษา ท าความเข้าใจ  และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ สามารถ
ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง
เสมอ เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  และเกิดความคุ้มค่าและเป็นธรรมต่อสังคมและ
ประเทศชาติโดยรวม อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่ง
ประกอบด้วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้บริหารเกี่ยวกับงานพัสดุ 
จ านวน  400 คน 

 
 
 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน  
 2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมการด าเนินโครงการ 
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          3) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
          4) การบรรยายเชิงวิชาการ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
          5)  การซักถามปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา 
และการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานโดยค านึงถึงผลเสยีที่อาจจะเกิดข้ึนได้และประโยชน์ที่จะได้รับการ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 
 4) จัดท าเอกสารส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5) อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณ 700,000.-บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส านักคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
10. ผลผลิต, ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถ่ิน ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี 
 2) บุคลากร ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีองค์ความรู้ด้าน
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(ท าแบบทดสอบ/แบบประเมิน) 
 ผลลัพธ์ 
 บุคลกรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษด้านการพัสดุฯ ตลอดจนผู้บริหารของหน่วยงานซี่ง
มีหน้าที่ในการควบคุม  ก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุได้ศึกษา ท าความเข้าใจ และเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้  สามารถปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันที่
เปลี่ยนแปลงเสมอ เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดความคุ้มค่าและเป็นธรรม
ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษตลอดจนผู้บริหารของหน่วยงานซี่งมีหน้าที่ในการควบคุม  ก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ได้ศึกษา ท าความเข้าใจ และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ สามารปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันที่ เปลี่ยนแปลงเสมอ เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร มีความโปร่งใส 
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ตรวจสอบได้ และเกิดความคุ้มค่าและเป็นธรรมต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
 

ล ำดับที่ ๒ 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำระบบควบคุมภำยในกำรบริหำรงบประมำณด้ำนกำรเงิน กำร
คลัง กำรพัสดุ และกำรบัญชีขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการตรวจสอบด้าน
การเงิน การคลัง การพัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก ากับการติดตาม
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาในสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ มติรัฐมนตรี หนังสือสั่งการ ให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นการออกแบบการ
ควบคุมและประเมินผลความเสีย่งของการจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบั ติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานรัฐ 
พ.ศ.2561 ตามหนังสือกค ที่ 0409.3/3105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เพื่อน าไปสู่การก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติในด้านการบริหารงานงบประมาณเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงขององค์กร ต่อไป  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้  ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ
สถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562 หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของสถานศึกษาไปจัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
 3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 
4. กลุม่เป้ำหมำย 
 บุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดศรีสะเกษ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) ด าเนินการอบรมโดยการอภิปรายหรือสัมมนากรณีมีข้อตรวจพบควบคู่กับการฝึกปฏิบัติในแต่ละ
ด้านของข้ันตอนการบริหารงบประมาณ 
 2) เปิดให้มีการซักถาม / ตอบปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
งบประมาณ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ ข้อบังคับ ประกาศ หนังสือสั่งการ 
 3) ติดตามประเมินผลการด าเนินการบริหารงบประมาณในปีถัดไปตามแผนการตรวจติดตามการ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะในงวดปีก่อน 
 4) รายงานผลการด าเนินการตามโครงการตรวจติดตามการด าเนินการตรวจตามแผนเสร็จสิ้น 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566–2570 



๑๗ 

 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 จ านวน 400,000.-บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 หน่วยตรวจสอบภายใน  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
 ผลผลิต 
 1. บุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
ระบบควบคุมภายในการบริหารงบประมาณด้านการเงิน การคลังการพัสดุ และการบัญชี  
          2.มีคู่มือ/แนวทางการพัฒนาระบบควบคุมภายในการบริหารงบประมาณด้านการเงิน การคลัง การ
พัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารจัดการ
งบประมาณด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิต่อผู้เรียนได้ 
 

ล ำดับที่ ๓ 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

2. หลักกำรและเหตุผล 

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดข้ันตอนการลงโทษ
ตามความร้ายแรงแห่งการกระท า นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่
และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรน าแนวทางการ
ด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจของประชาชนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ” ข้ึน เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 



๑๘ 

 
 1) เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

 2) เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3) เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

 4) เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรบัผดิชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคม ตามล าดับ 

 5) เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. กลุม่เป้ำหมำย 

 คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป  
5. วิธีด ำเนินกำร 

 1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผูม้ีอ านาจ 

 2) ก าหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพรป่ระมวลจรยิธรรมส าหรับบุคคลในองค์กรและ
สาธารณชน 

 3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตามแนวทางและรปูแบบที่ก าหนด 

 4) ด าเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด 

 5) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชน
ให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง 
ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด) 
 6) ประเมินและติดตามผลการด าเนินการ 

 7) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 



๑๙ 

 
 กองการเจ้าหน้าที ่
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์

 ผลผลิต 

 1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
  2) คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ
แนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล)  
 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานของระบุองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดศรีสะเกษปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (ส ารวจโดยใช้แบบ
ประเมินติดตามผล) 
 

1.1.2 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรยึดม่ันผลประโยชน์ส่วนรวม
มำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน ที่จะไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือกำรมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

ล ำดับท่ี ๔ 
 

1. ชื่อโครงกำร: โครงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่ งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดศรสีะเกษจงึได้ด าเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัตริาชการ  
3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

 2) เพื่อเสริมสรา้งพฤติกรรมและวิธีการท างานทีสุ่จริตโปรง่ใสของข้าราชการและเจา้หน้าทีข่ององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  

3) เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษมีจิตส านึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผล
ให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถ่ินไทยใสสะอาด 

4. กลุม่เป้ำหมำย 



๒๐ 

 
 คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป  
5. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 1) จัดต้ังคณะท างาน/มอบหมายผูร้ับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์ความเสีย่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกดิ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของต าแหน่งต่าง ๆ  
 2) ปรับปรุงข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดท า
ร่างคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 3) จัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแนว
ทางการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 4) ปรับปรุงข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ และจัดท าคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

 5) จัดประชุมเพื่อให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้ องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน 

 6) เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
และสาธารณะชนให้รับทราบ 

 7) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส านักปลัดองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์

 ผลผลิต 

1. ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษมีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
ร้อยละ 80 ของจ านวนข้าราชการ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู้) 

2. มีคู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1 ชุด  
3. มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน อย่างน้อย 2 ช่องทาง 

(เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หนังสือเวียน) 
 

 ผลลัพธ์ 
 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 



๒๑ 

 
1.1.3  เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมควำมซ่ือสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

ล าดับที่ ๕ 
 

1. ชื่อโครงกำร :  โครงกำรเชิดชูเกียรติบุคลำกรท่ีปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำน ด้วยควำมวิริยะอุตสำหะ 
และซื่อสัตย์สุจริต  
2. หลักกำรและเหตุผล 
  ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีภารกิจที่ส าคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและ
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ช้ีให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ในเรื่องต่าง ๆ เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง หากพนักงานหรือ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัต ย์
สุจริต จะท าให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด ลดปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้   
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษจึงได้ด าเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อยกย่องชมเชย หรือให้รางวัล พนักงานหรือบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่พนักงาน
และบุคลากรคนอื่นๆ ในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่พนักงาน บุคลากร ให้ปฏิบัติงาน
เป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริตต่อไป  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

2) เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต  

2) คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเชิดชูเกียรติ 
3) จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก และเผยแพร่ให้บุคลากรให้ทราบ 
4) เชิญชวนให้ส านัก/กองในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่งบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือก 
5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลอืกบุคลากรเพื่อเชิดชูเกยีรติบุคลากรทีป่ฏิบัติงานเปน็ไปตามมาตรฐาน 

ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต  
6) ประกาศผลการคัดเลือก  
7) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ 

 8) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เป็นต้น  



๒๒ 

 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองการเจ้าหน้าที่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีบุคลากรต้นแบบด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 
 ผลลัพธ์  
 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 
 

1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 
 1.2.1เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.2.2 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติตนตำมหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.2.3 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในควำมซ่ือสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต 

 

ล ำดับที่ ๖ 
 

1. ชื่อโครงกำร: โครงกำรจัดกิจกรรมวันสตรีสำกลจังหวัดศรีสะเกษ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 

ด้วยองค์การสหประชาชาติ ได้ก าหนดให้วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันสตรีสากล” 
เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาคการพัฒนา สันติภาพ และกระตุ้นให้สังคมได้ตระหนักถึง ศักยภาพและสิทธิ
มนุษย์ของสตรี สอดคล้องการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ ความเท่าเทียมทางเพศ การกระท าความรุนแรงทางเพศ 
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง การค้ามนุษย์ โดยเน้นการยุติการเลือก
ปฏิบัติทุกรูปแบบต่อสตรี ซึ่งทุกปีองค์กรที่ท างานด้านสิทธิสตรีทัว่โลกได้มีการจัดงานวันสตรีสากลข้ึน เพื่อร าลึก
ถึงการต่อสู้ของกลุ่มผู้ใช้แรงงานหญิง รวมทั้งการจัดกิจกรรมรณรงค์เคลื่อนไหว เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ปัญหา โดยเฉพาะปัญหาที่ผู้ใช้แรงงานได้รับผลกระทบ ตามสถานการณ์ของแต่ละประเทศ 

วันสตรีสากล  มิเพียงแค่มีการเฉลิมฉลองเหมือนงานประเพณีที่มักท าติดต่อกันทุกปี หากจะ
เป็นการตระหนักร่วม และให้คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของผู้ใช้แรงงานสตรี และสืบทอด
เจตนารมณ์ที่ต้องการใหส้ตร ีได้รับการปกปอ้งคุ้มครองให้ปลอดภัยจากความรนุแรง  และยกระดับคุณภาพชีวิต
ในด้านต่าง ๆ  ผู้ใช้แรงงานต้องได้รับการดูแลในด้านสวัสดิการ สุขภาพความปลอดภัยในการท างาน รวมทั้งสตรี
ต้องได้รับการปฏิบัติ อย่างให้เกียรติและเท่าเทียมในฐานะที่เป็นสมาชิกในสังคม 

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2562 หมวด 4 มาตรา 45 (8) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจหน้าที่จัดท ากิจการใดๆ 
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กิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถ่ินอื่นร่วมกันด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า 
ประกอบกับตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2542 มาตรา 17 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ตาม (27) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมี
หน้าที่ในการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน และมี
ภารกิจหน้าที่ส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถ่ิน จึงได้จัดท าโครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล
จังหวัดศรีสะเกษประจ าปีงบประมาณ 2566 ข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคม ได้ตระหนักถึงความส าคัญของวันสตรสีากลสนับสนุน 

และร่วมกิจกรรมภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสตรี ชุมชน และสังคม เนื่องในวันสตรีสากล 
  3.2 เพื่อสร้างเจตคติของสังคมไทยให้ค านึงถึงศักดิ์ศรี และคุณค่าความเป็นมนุษย์ ส่งเสริม
ศักยภาพ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี และส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 

3.3 เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่องค์กรสตรี และสตรีให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม  

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
กลุ่มเป้าหมาย รวมจ านวนทั้งสิ้น 52๐ คน ดังนี ้
4.1 ผู้แทนเครือข่ายสตรี/องค์กรสตรี สตรีในจังหวัดศรีสะเกษจ านวน 500 คน  
4.2 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจ านวน 20 คน 

5. วิธีด ำเนินกำร 
  5.1 ประสานงานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง, จัดเตรียมกลุ่มเป้าหมาย, จัดเตรียมสถานที่  และ
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

5.2 ด าเนินการจัดหาพสัดุทีเ่กี่ยวข้อง 
5.3 ด าเนินกิจกรรมโครงการ 

- กลุ่มสตรีร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สิทธิสตรี 
- มอบเกียรติบัตรแก่สตรีดีเด่นผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
- มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรที่ให้การสนับสนุนด้านสตรี 
- การเสวนาเกี่ยวกับบทบาทสตรี 
- การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสตรี 
- แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นในหัวข้อ เสริมพลังสตรี ร่วมตัดสินใจ 
- สตรีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ท างานในพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ และจัดบริการตามภารกิจหน่วยงาน เช่น ด้าน
สุขภาพ ด้านแรงงาน/อาชีพ ด้านสังคม เป็นต้น  
 

5.4 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
5.5 รายงานผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงาน 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
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  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
  จ านวน 100,000.-บาท  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
  ผลผลิต 

  - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกว่า 200 คน 
- ร้อยละ 80 ของผูเ้ข้าร่วมโครงการได้รับทราบสิทธิสตรี บทบาทสตรีและตระหนักถึง

ความส าคัญของวันสตร ี
  ผลลัพธ์ 

   - ทุกภาคส่วนในสังคมได้ตระหนักถึงความส าคัญของวันสตรีสากลสนับสนุนและร่วมกับภาคี
เครือข่ายจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสตรี ชุมชน และสังคมมากยิ่งขึ้น  

  - ทุกภาคส่วนมีเจตคติที่ดีต่อสตรี ค านึงถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ ส่งเสริม
ศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี และส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย 

  - ทุกภาคส่วนของสังคมได้เห็นความส าคัญของงานด้านสตรีและครอบครัว และได้รับการ
สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม องค์กรสตรี และสตรีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ
ได้รับการยอมรับจากสังคมมากยิ่งขึ้น  

 

ล ำดับที่๗ 
 

1. ชื่อโครงกำร: โครงกำรจัดกิจกรรมวันคนพิกำรสำกลจังหวัดศรีสะเกษ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 

องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็น "วันคนพิการสากล" และ
เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกนัจัดกจิกรรมต่าง ๆ   เพื่อเสริมสรา้งความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาส
คนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรม และเสมอภาคกับคนทั่วไป ประเทศ
ไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ได้จัดกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสวันคนพิการมา
โดยตลอด ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2562 หมวด 4 มาตรา 45 (8) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจหน้าที่จัดท ากิจการใดๆ 
กิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถ่ินอื่นร่วมกันด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า 
ประกอบกับตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2542 มาตรา 17 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ตาม (27) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมี
หน้าที่ในการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนพิการซึ่งส่วนมากเป็นผู้ที่ขาดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม 
ได้สามารถเข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ทั้งยังได้แสดงศักยภาพที่มีอยู่ให้สังคม
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ได้รับรู้ตลอดจนเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการ ครอบครัวคนพิการ และสังคมที่มีต่อคนพิการ 
องค์การบริหารสว่นจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดท าโครงการจัดกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปี
งบประมาณ 2566 ข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้คนพิการได้รับทราบนโยบาย มาตรการ แนวทางของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ และส่งเสริมความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ในทุกภาคส่วนของสังคม 

3.2 เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
ในสังคมอย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป 

3.3 เพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคคล องค์กร หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการและคน
พิการที่เป็นแบบอย่างสังคม 

3.4 เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ถูกต้องระหว่างคนพิการกับคนทั่วไป ให้เข้าใจยอมรับ และให้
โอกาสคนพิการได้ท ากิจกรรมร่วมกับบุคคลทั่วไป 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 

คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ  จ านวน 500 คน 
5. วิธีด ำเนินกำร 

 5.1 ประสานงานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง, จัดเตรียมกลุ่มเป้าหมาย, จัดเตรียมสถานที่  และ
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

5.2 ด าเนินการจัดหาพสัดุทีเ่กี่ยวข้อง 
5.3 ด าเนินกิจกรรมโครงการ 

- พิธีมอบใบประกาศ/โลป่ระกาศเกียรติคุณ แก่หน่วยงานที่ใหก้ารสนบัสนุนการ
จัดงาน, คนพิการต้นแบบ, องค์กรคนพิการดีเด่น, องค์กรเพือ่คนพิการดีเด่น, 
หน่วยงานสนบัสนุนงานคนพิการดเีด่น, สถานประกอบการที่ปฏิบัติตาม
กฎหมายการจ้างงานคนพิการ  

- พิธีมอบเงินปรับสภาพที่อยู่อาศัยส าหรับคนพกิาร/มอบกายอุปกรณ์ 
- พิธีมอบเงินสนบัสนุนโครงการแกอ่งค์กรคนพิการ 
- พิธีมอบเงินทุนการศึกษาแก่เด็กพิการ 
- การเสวนาวิชาการ  
- การแสดงของคนพิการ การแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

5.4 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
5.5 รายงานผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงาน 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 
 
 
 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
  จ านวน 100,000.-บาท  
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
  ผลผลิต 
  - จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรมไม่น้อยกว่า 400 คน 

- ร้อยละ 80 ของผูเ้ข้าร่วมโครงการ ได้รับทราบนโยบาย มาตรการ แนวทางของรัฐในการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพกิาร และส่งเสริมความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ในทุกภาคส่วนของสังคม 
  ผลลัพธ์ 

 -คนพิการได้รับทราบนโยบาย มาตรการ แนวทางของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
คนพิการ และส่งเสริมความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ในทุกภาคส่วนของสังคม 

- คนพิการได้แสดงศักยภาพและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ในสังคมอย่างเสมอ
ภาคกับคนทั่วไป 

- บุคคล องค์กร หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการและคนพิการที่เป็นแบบอย่าง
สังคม ได้รับการเชิดชูเกียรติให้สังคมได้รับทราบ 

  -คนพิการ ครอบครัวคนพิการ และสังคม มีเจตคติที่ดีต่อคนพิการ ส่งผลให้คนพิการได้รับ
โอกาสทางสังคมเท่าเทียมกับคนทั่วไป 
 

ล ำดับที่๘ 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดกิจกรรมวันผู้สูงอำยุแห่งชำติจังหวัดศรีสะเกษ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2525 อนุมัติให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ และเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ข้อมูลจากกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ปี  พ.ศ.2564(www.stat.bora.dopa.go.th)จังหวัดศรีสะเกษ มีประชากรจ านวน 
1,457,556 คน เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุพบว่าประชากรที่มีอายุ 60 ปี ข้ึนไป มีจ านวน 252,921 คน แยก
เป็นเพศชาย จ านวน 115,038 คน เพศหญิง จ านวน 137,883 คน โดยจ านวนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ17.35 
ของจ านวนประชากรทั้งจังหวัด จึงถือได้ว่าจังหวัดศรีสะเกษเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว และในการจัดงานวัน
ผู้สูงอายุ เน้นการส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรธุรกิจที่ท างานด้านผู้สงูอายุเครือข่ายเดก็ 
เยาวชน สถาบันการศึกษา องค์กรท้องถ่ิน ชุมชนและครอบครัวมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562 
หมวด 4 มาตรา 45 (8) ก าหนดให้องค์การบริหารสว่นจังหวัด มีอ านาจหน้าที่จัดท ากิจการใดๆ กิจการนั้นเป็น
การสมควรให้ราชการส่วนท้องถ่ินอื่นร่วมกันด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า ประกอบกับ
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 
มาตรา 17 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ตาม (27) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ในการ
สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริมให้สังคมทุกภาคส่วนได้
ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพที่มีอยู่ให้สังคมได้รับรู้  
จึงไดร้่วมกับหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดท าโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สงูอายุแหง่ชาติจังหวัดศรีสะเกษ 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 ข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
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 3.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตามศักยภาพของตนเองอย่างมีคุณค่าและ
มีศักดิ์ศรี 

3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูคุณค่าของผู้สูงอายุ และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ 
3.3 เพื่อยกย่องเชิดชูคุณค่าของผู้สูงอายุ และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ 
3.4 เพื่อรณรงค์ให้สังคมทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของผู้สูงอายุ 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้สูงอายุและผู้ติดตามในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ  จ านวน 500 คน 

5. วิธีด ำเนินกำร 
5.1 ประสานงานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง, จัดเตรียมกลุ่มเป้าหมาย, จัดเตรียมสถานที่ และประชาสัมพันธ์ ให้

ประชาชนทั่วไปทราบ 
5.2 ด าเนินการจัดหาพสัดุทีเ่กี่ยวข้อง 
5.3 ด าเนินกิจกรรมโครงการ 

- การเสวนาวิชาการ 
- การแสดงศิลปะพื้นบ้านของโรงเรียนผู้สูงอายุ 
- การมอบเกียรติบัตรแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรด้านผู้สูงอายุ คลังปัญญา

ผู้สูงอายุ ครอบครัวร่มเย็น 
- พิธีรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 
- การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 
- การจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุและผู้ร่วมงาน 
- การแสดงผลิตภัณฑ์ดีเด่นของกลุ่มผู้สูงอายุ 
- การถ่ายทอดภูมิปญัญาผู้สงูอายุ 

5.4 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
5.5 รายงานผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงาน 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 จ านวน 100,000.-บาท  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
 ผลผลิต 
 - จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรมไม่น้อยกว่า 400 คน 
 
 ผลลัพธ์ 
 -ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  ตามศักยภาพของตนเองอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี  

-ผู้สูงอายุได้รับการยกย่องเชิดชูคุณค่า และลูกหลานได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ 
- ผู้สูงอายุได้พบปะสังสรรค์ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

 - สังคมทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของผู้สูงอายุ 
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ล ำดับที่ ๙ 
 
ชื่อโครงกำร :โครงกำรอบรมส่งเสริมพัฒนำศักยภำพผู้น ำสตรี ผู้น ำอำสำพัฒนำชุมชน (ผู้น ำ อช.) และ
คณะกรรมกำรพัฒนำสตรีต ำบล ในพ้ืนท่ีจังหวัดศรีสะเกษ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 

กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ด าเนินงานโครงการพัฒนาผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน ตาม
มต ิคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2512 และมีการด าเนินการต่อเนื่องตามล าดับจนถึงปัจจุบัน เพื่อ
ส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาชนเข้ามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการแก้ไขและพัฒนาชุมชน โดยด าเนินงาน
พัฒนาอาสาสมัคร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้น าชุมชนที่มีจิตใจเสียสละเข้ามาเป็นอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้น า
อาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.) เพื่อเป็นแกนหลักในการด าเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ในการ
ขับเคลื่อนงานพัฒนาร่วมกับผู้น าองค์กรชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
แต่งตั้งและพัฒนาองค์กรอาสาพัฒนาชุมชนระดับหมู่บ้านๆละ 4 คน และผู้น าอาสาพัฒนาชุมชนต าบลละ 2 
คน (ชาย/หญิง) และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบล เพื่อเป็นแกนน าในการตัดสินใจ วางแผน แก้ไข
ปัญหาในชุมชน โดยให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และประชาชนร่วมมือในการ
พัฒนาชุมชนโดยยึดแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จำกสถำนกำรณ์ปัจจุบันวิกฤตกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด – 19) ได้ส่งผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตของผู้คนในทุกๆด้ำน และท ำให้เกิดภำวะกำรด ำรงชีพแบบใหม่หรือนิวนอร์มอล (New - Normal) ที่
ต้องหันมำพึ่งพำตนเองเพื่อลดกำรแพร่ระบำดน ำไปสู่กำรช่วยเหลือของชุมชนในระยะยำว โดยเริ่มจำก
ครอบครัวหนึ่งครัวเรือนสำมำรถดูแลได้หนึ่งชุมชน หนึ่งชุมชนสำมำรถดูแลได้หนึ่งหมู่บ้ำน หนึ่งหมู่บ้ำนสำมำรถ
ดูแลได้หนึ่งต ำบลเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของผู้น ำชุมชนให้สำมำรถบูรณำกำรงำนพัฒนำชุมชนน ำไปสู่กำร
พึ่งพำตนเองได้ กำรฝึกอบรมและทัศนศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท ำให้ผู้น าสตรี ผู้น าอาสา
พัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.)และคณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบล มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน กำรขับเคลื่อนบูรณำกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชน กำรสร้ำง
ควำมสำมัคคีของคนในชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพำตนเองได้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับบน ซึ่งมี
หน้าที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด มีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถ่ิน จึงได้จัดท าโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้น าสตรี ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.)และ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบล ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ 
ให้กับประชาชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนและชุมชนท้องถ่ิน  

 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น าสตรี ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.) ให้มีความรู้ ในการคิด

วิเคราะห์ปัญหาของชุมชนก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้  
3.2 เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ ผู้น าต้นแบบ เพื่อเป็นแนวทางใน

การประกอบองค์ความรู้ในการจัดการชุมชน 
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3.3 เพื่อน าความรู้ ทักษะประสบการณ์ที่ได้รับน าไปพัฒนาศักยภาพของอาสาพัฒนาชุมชนใน

ระดับต าบล และองค์กรสตรีระดับหมู่บ้าน 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 

กลุ่มผู้น าสตรี  ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.) และคณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบล และ
คณะท างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่อ าเภอภูสิงห์ อ าเภอกันทรลักษ์ อ าเภอขุนหาญ และ
อ าเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 200 คน 
5. วิธีด ำเนินกำร 

5.1  ส ารวจและคัดเลอืกกลุ่มเป้าหมาย     
5.2  ขออนุมัติผู้บริหารด าเนินโครงการ 
5.3  ด าเนินการจัดอบรม   
5.4  ติดตามและประเมินผลโครงการ 
5.5 รายงานผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงาน 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
งบประมาณตัง้ไว้ 300,000 บาท  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
 ผลผลิต 

- ผู้ผ่านการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้น าสตรี ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.) และ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบล ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษจ านวนทั้งสิ้น200 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
 ผลลัพธ์ 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้น าสตรี ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.) และคณะกรรมการพัฒนา
สตรีต าบลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

9.1มีความรู้ในการคิดวิเคราะห์ ปัญหาของชุมชน ก าหนดแนวทางในการแก้ไขปญัหาของชุมชนได้  
 9.2 สามารถน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับน าไปพัฒนาศักยภาพของอาสาพัฒนาชุมชน
ในระดับต าบลและองค์กรสตรีระดับหมู่บ้าน 

9.3 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ ผู้น าต้นแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ประกอบองค์ความรู้ในการจัดการชุมชน 

 
 

ล ำดับที่๑๐ 
 

1. ชื่อโครงกำร: กิจกรรมเสริมสรำ้งค่ำนิยมต่อต้ำนกำรทุจริต 
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 



๓๐ 

 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถ่ินซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้ง
ประเทศ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 ตลอดจนหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
 รวมทั้ง แผนการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนด      
กลยุทธ์ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังที่มุ่งเน้นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต 
รวมถึงสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพื่อต่อต้านการทุจริต โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และ
ผู้ปกครอง 
 ดังนั้น องค์การบริหารสว่นจังหวัดศรีสะเกษ จึงให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตโดยเริ่มจากการ
สร้างจิตส านึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดท าโครงการเสริมสร้างค่านิยมการ
ต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม ให้มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งรณรงค์ให้
ประชาชนจากทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริม และสร้างจิตส านึกให้ตระหนักถึงการสร้างค่านิยมและการเฝ้าระวังต่อต้านการทุจริต
ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน 
 2) เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 3) เพื่อประชาสมัพันธ์บุคคลล าดับที่ดีด ารงตามหลักคุณธรรมจริยธรรมไปสูอ่งค์กรหรือบุคคลภายนอก 
 4) เพื่อเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ันไปสู่ประชาชนทุกภาค
ส่วน 
4. กลุม่เป้ำหมำย 
 เด็ก เยาวชน ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดหาข้อความทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างค่านิยมการต่อต้านการทจุริต 
 2) จัดท าสือ่ในรูปแบบตามช่องทางที่ก าหนดไว้ 
 3) เผยแพร่ใหป้ระชาชน รวมทั้งนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ  ภายในเขตพื้นที่ 
 4) จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทจุริตในสถานศึกษาและชุมชนในเวทีต่าง ๆ   
 5) ประเมินติดตามผลการด าเนินการ 
 6) รายงานผลการด าเนินการ 
 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



๓๑ 

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/ส านักปลัดฯ 
 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
 ผลผลิต 
 1) เผยแพร่สือ่การสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
 2) มีการรณรงค์ในสถานศึกษา 
 ผลลัพธ์ 
 1) เด็ก เยาวชน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีความรู้ความเข้าใจและมีความ
ตระหนักร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
 2) เด็ก เยาวชน ร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ (ส ารวจจากรายช่ือเครือข่ายต่อต้านการทุจริต) 
 

1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 
 1.3.1 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในควำมซ่ือสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต 

1.3.2 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักให้มีจิตสำธำรณะ และรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 

 

ล ำดับที่ ๑๑ 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม 
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
มีศาสนาที่ตนนับถือเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจ มาตรา 41 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีสิทธิจัด
การศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรอืทุกระดับ ตามความพร้อมความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถ่ิน 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับเด็กและเยาวชนเป็นพลังที่
ส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงได้ด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
ด้านจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา อันเป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติตนที่ดี ให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” ซึ่งเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้กับตนเอง
ด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เทา่ทันโลกน าพาชีวิตสู่ความส าเรจ็ เพื่อเกือ้กูลแก่ตนเองและประเทศชาติ
ในที่สุด  
 
 



๓๒ 

 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
 2) เพื่อให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีเมตตา กรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และ
เสียสละเพื่อส่วนรวม 
 3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 4) เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาของเทศบาลในการต่อต้าน
การทุจริต 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 นักเรียน ช้ันอนุบาล-ประถมศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 1) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานในการจัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมหลักสูตรต้าน
ทุจริตในโรงเรียน 
 2) จัดประชุมคณะท างานในการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการด าเนินงานในการเตรียมความ
พร้อม เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 3) ด าเนินการขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามระเบียบฯ การใช้งบประมาณและพัสดุ
ของสถานศึกษา 
 4) จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และสถานที่ในการจัดโครงการ 
 5) ด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม 
 6) สรุปติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
 ปีงบประมาณ 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
        นักเรียนช้ันอนุบาล – ประถมศึกษา ได้รับการอบรมหลักสูตรตามโครงการ ร้อยละ 100 
 ผลลัพธ์ 
         1) จ านวนนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ประถมศึกษา น าความรู้ด้านหลักธรรมมาปฏิบัติและ
น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม/แบบสอบถาม
ครู) 
         2) เด็ก นักเรียน ได้ซึมซับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนาไปใช้ด าเนิน
ชีวิต ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม/แบบบันทึก
ความดี) 
 
 



๓๓ 

 
มิติท่ี 2 กำรบริหำรรำชกำรด้วยควำมโปร่งใส 

2.1 กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1.1 กำรเปิดเผยข้อมูลกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำน 

ล ำดับที่๑๒ 
 

1.ชื่อโครงกำร : มำตรกำรอัปโหลดข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงลงบนเว็บไซต์องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะ
เกษ,ประกำศเผยแพร่ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e-GP), เผยแพร่ด้วยวิธีกำรปิดประกำศบนบอร์ด
ประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์การบริหารสว่นจังหวัดศรีสะเกษ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจดัซื้อจดัจ้างถือเป็นมาตรการส าคัญ
ที่ส่งเสริมกระบวนการปอ้งกนัการทจุรติที่เกดิข้ึนในกระบวนการจดัซื้อจดัจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมี
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาใดๆ ที่ได้มี
การอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้วให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ ณ สถานที่ท าการของส่วนราชการ
และระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ 
 ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษได้ จึงได้ด าเนินการตามมาตรการอัปโหลดข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างลงบนเว็บไซต์องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดศรีสะเกษ,ประกาศเผยแพร่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
(e-GP), เผยแพร่ด้วยวิธีการปิดประกาศบนบอร์ดประชาสมัพันธ์ของหน่วยงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้รวมทั้งเพื่อส่งเสริมบทบาท
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้  
 2) เพื่อก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนด  

3) เพื่อให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ฝ่ายจัดหาพัสดุส านักคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ในการอัปโหลดข้อมูลลงบนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

2) ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานอัปโหลดข้อมลูลงบนเว็บไซต์องค์การบริหารสว่นจังหวัดศรีสะเกษ 
3) ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 
3) ติดตามผลการด าเนินงาน 
4) รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 



๓๔ 

 
 ไม่ใช่งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส านักคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ไม่น้อยกว่า 3 
ช่องทาง ดังนี้ ผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ, ติดประกาศภายในหน่วยงาน, เผยแพร่
ผ่านระบบEG-P 

2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้ผ่านทาง
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ, ติดประกาศภายในหน่วยงาน, เผยแพร่ผ่านระบบEG-P 

ผลลัพธ์ 
1) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบรหิารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
2) จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลง 

 

ล ำดบัที่๑๓ 
 

1.ชื่อโครงกำร : มำตรกำรจัดท ำค ำสั่งกำรแบ่งงำนและกำรมอบหมำยหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติ
รำชกำรภำยในองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ รวมท้ังเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้แก่ส่วนรำชกำรใน
สังกัดทรำบและปิดประกำศในท่ีเปิดเผย 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้มี
อ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มุ่งหวังให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้มากข้ึนโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนา
งานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มี
คุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรปูธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อน าไปสู่การสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการท างานมีความโปร่งใสและตรวจสอบการท างานไดอ้งค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษจึง
ได้จัดให้มีมาตรการจัดท าค าสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ส่วนราชการในสังกัดทราบและปิดประกาศในที่เปิดเผย 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
 2) เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักคลัง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 3) เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ 



๓๕ 

 
 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) ก าหนดกรอบแนวทางการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
และมาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง 
 2) จัดท าค าสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
 3) ตามค าสั่งแบ่งงาน 
 4) แจ้งค าสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรบัผดิชอบในการปฏิบัติราชการภายในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษให้ส่วนราชการในสังกัดทราบ 
 5) ปิดประกาศ ค าสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ไว้อย่างเปิดเผย 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส่วนราชการ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีค าสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการภายในอย่างชัดเจน
และเป็นปัจจุบัน 
 ผลลัพธ์ 
 การปฏิบัติราชการ มีผู้รับผิดชอบครบถ้วนตามภารกิจที่ก าหนดไว้ในกรอบโครงสร้าง 
 

2.1.2 กำรเปิดเผยข้อมูลกำรบรหิำรเงนิงบประมำณ 
 

ล าดับที่๑๔ 
 
1. ชื่อโครงการ: โครงการเสริมสรา้งความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ  ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการ



๓๖ 

 
ด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ิน จึงด าเนินโครงการเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างได้
ทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อใหป้ระชาชนได้รับทราบข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับการจดัซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกจิกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
 2) เพื่อเสริมสร้างความโปรง่ใสในการปฏิบัตริาชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3) เพื่อปอ้งกันการทจุริตในองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดศรสีะเกษ 
4. กลุม่เป้ำหมำย 
 1) บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ 
 2) ประชาชนในเขตพื้นทีจ่ังหวัดศรีสะเกษ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1)รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
 2) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้ประชาชนได้
ทราบผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่าง ๆ  
 3) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
 4) ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
 5) จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซือ้จัดจา้ง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เช่น 
สังเกตการณ์ ติดตามผลการด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น 
 6) ประชุมก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
 7) รายงานผลการด าเนินการ และเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ  ได้แก่ 
  7.1) ผลการด าเนินโครงการ 
  7.2) รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
  7.3) รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีตามวงรอบที่กฎหมาย/ระเบียบก าหนด
  7.4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี  
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส่วนราชการ 
 
 



๓๗ 

 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านการเงิน การคลงั และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 2) มีการจัดเวทเีพื่อรบัฟงัความคิดเห็นเพื่อพฒันาการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 1 ครั้ง  
 ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 

 2.1.3 กำรเปิดเผยข้อมูลและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
 

ล ำดับที่๑๕ 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ และก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะของระบุ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์การบริหารสว่นจังหวัดศรีสะเกษมอี านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหา
รายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ  ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษได้ จึงได้จัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และ
มาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเพื่อให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้  เช่น 
ข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
จัดซื้อ     จัดจ้าง ฯลฯ 
 2) เพื่อก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนด  

3) เพื่อก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

4) เพื่อให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ส านัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบรหิารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

2) ประชุมคณะท างานฯ  



๓๘ 

 
2.1) ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็น

ปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ และช่องทางที่หลากหลาย 
ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
   2.1.1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูล
ผู้บริหาร อ านาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าว
ประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  

2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการด าเนินงาน รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ E – Service  

2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการ
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

2.2) ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการต่าง ๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน  

3) ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ 

4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ และก ากบัติดตามการเผยแพร่ข้อมลูสาธารณะขององค์การ
บรหิารส่วนจังหวัดศรีสะเกษใหผู้บ้รหิารทราบ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส่วนราชการ 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

   - ข้อมูลพื้นฐาน 



๓๙ 

 
   - การบริหารงาน 
   - การบริหารเงินงบประมาณ 
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   - การส่งเสริมความโปร่งใส 
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้   

 3) ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมลูสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ 
กฎข้อบังคับที่ก าหนด  

4) ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 
2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด      

ศรีสะเกษ 
 

2.2 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
 2.2.1 กำรแสดงเจตนำรมณ์ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่และบรหิำรงำนด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจรติ 
เปน็ไปตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร 
 

ล ำดับที่๑๖ 
 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรแสดงเจตนำรมณ์ในกำรน ำหลักคุณธรรมมำใช้ในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และควำมโปร่งใส 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์การบริหารสว่นจังหวัดศรีสะเกษเล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับท้องถ่ิน และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
รวมทั้งผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน มีการบริหารให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จึงได้มีการด าเนินการจัดท ามาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลัก
คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 

2) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษสู่การรับรู้ของสาธารณชน  



๔๐ 

 
3) เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจรติเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรง่ใสขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 1) ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
 2) ประชาชน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ 
 2) ก าหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
 3) จัดท าประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร 
 4) ผู้บริหารก าหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตฯ 
 4) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่ก าหนด 
 5) จัดต้ังคณะท างานเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 6) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
 7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่ก าหนด 
 8) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 10) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
 2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
 3) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษพ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน(85 คะแนนข้ึนไป) 
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 2.2.2 กำรจัดท ำมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 

ล ำดับที่ ๑๗ 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 
2. หลักกำรและเหตุผล  

ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรพัยากรที่ส าคัญขององค์กร เพราะมนุษย์มีสมองที่มีศักยภาพในการพัฒนา
ได้อย่างไม่มีขีดจ ากัด องค์กรทุกองค์กรจึงเน้นให้ความส าคัญกับการพัฒนามนุษย์เป็นส าคัญมนุษย์แต่ละคนล้วนมี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป ความสามารถในการปลุกพลังและสร้างแรงบันดาลใจใน
การท างานใหก้ับบุคลากรทุกคนนั้น เป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรต้องสง่เสรมิ เพราะความแตกต่างดังกลา่วถือว่าเป็นพลงั
ในการสร้างสรรค์องค์กร หากมีวิธีการที่ท าให้บุคลากรสามารถท างานร่วมกัน สามารถสร้างทีมงานให้เป็นทีมงานที่
เข้มแข็ง สานความสัมพันธ์ ปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติเพื่อเป้าหมายและประโยชน์ขององค์กร มีพลังในการ
สร้างสรรค์และพัฒนาองค์กร สามารถเปิดใจ เพื่อให้เกิดการรับรู้และเรียนรู้ในเชิงสร้างสรรค์ โดยสิ่งส าคัญคือการ
สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันขององค์กร มีความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ก็จะส่งถึงประสิทธิผลและการ
พัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต ซึ่งปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ  เตรียมความพรอ้มในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ไม่
ว่าจะเป็นเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ ความส าคัญที่จะท าให้บุคลากรแต่ละคนเกิดการตระหนักและ
เห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นแบบพลังแห่งการท างานเป็นทีม ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564–2566) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงเห็นความ
จ าเป็นในการให้ความส าคัญกับการพัฒนาทีมงาน จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่
ความส าเร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (การพัฒนาทีมงาน) ข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญความสามัคคีของการ
ท างานเป็นทีม 

3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าใจ หลักการที่จะน าไปปฏิบัติในการสร้างพลังให้กับชีวิตและ
การท างาน 

3.3 เพื่อให้ผู้เข้ารว่มโครงการฯ เห็นความส าคัญของเปา้หมายและสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของ
องค์กรร่วมกัน 
 
4. เป้ำหมำย 

บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบไปด้วย ผู้บริหารท้องถ่ิน 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างจ านวน 120 คน 
5. วิธีกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

5.1 ส ารวจรายช่ือบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษที่มีความประสงค์จะเข้า
ร่วมโครงการฯ 

5.2 ประสานงานวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาทีมงาน 
5.3 ประสานงานด้านการเดินทาง 
5.4 ประสานงานด้านสถานที่ฝึกอบรม และที่พัก 
5.5 จัดท าหนังสือแจ้งทุกส่วนราชการสงักดัองค์การบริหารสว่นจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเดินทางเข้า

รับการฝึกอบรม 



๔๒ 

 
5.6 ด าเนนิการฝึกอบรม 
5.7 สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการฯ 

6. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
กองการเจ้าหน้าที่  

7. สถำนท่ีด ำเนินกำร 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรมในจังหวัดศรีสะเกษ 

8. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
9. งบประมำณ 

จ านวน 261,000 บาท  
10. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตระหนักและเห็นความส าคัญความสามัคคีของการท างานเป็นทีม 
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าใจ หลักการที่จะน าไปปฏิบัติในการสร้างพลังให้กับชีวิตและการ

ท างาน 
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เห็นความส าคัญของเป้าหมายและมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร

ร่วมกัน 
 

ล ำดับที่๑๘ 
 

1. ชื่อโครงกำร: โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น าองค์กรสูส่ังคมคุณธรรมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรสีะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2. หลักกำรและเหตุผล  

ด้วยรัฐบาลให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เพื่อให้คนไทยเป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพและคุณธรรม ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมปลูกฝังคุณธรรม สร้างค่านิยม และจิตส านึกที่ดีให้แก่
ประชาชน ใช้คุณธรรมน าการพัฒนาเพื่อสร้างสังคมไทยให้มีคุณธรรมเป็นรากฐานร่วมสร้าง “สังคมคุณธรรม”และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็น
หลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน และพระราชบัญญัติมาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวลจริยธรรมของ
หน่วยงานของรัฐที่จะก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับสภาพคุณงามความดีที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือส าหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่ควรกระท าหรือไม่ควรกระท า 
ตลอดจนการด ารงตนในการกระท าความดีและละเว้นความช่ัว ประกอบระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทาง
จริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจดัท าประมวลจริยธรรม ข้อก าหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของ
หน่วยงานและเจา้หน้าที่ของรฐั พ.ศ. 2563 ได้ก าหนดหลักเกณฑก์ารจดัท าประมวลจริยธรรม ข้อก าหนดจริยธรรม 
และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม โดยได้ก าหนดให้องค์กรกลางบริหารงาน
บุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดท าประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบคุคลส่วนทอ้งถ่ินตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบรหิารงานบคุคลส่วนท้องถ่ิน เป็นองค์กรกลางบรหิารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน มีหน้าที่จัดท าประมวลจรยิธรรม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 
พ.ศ. 2562 และระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท าประมวลจริยธรรม 
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ข้อก าหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 ซึ่ง
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ก.ถ.) ได้จัดท าประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 21 มกราคม 2565 เพื่อใช้เป็นหลกัเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม
ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ซึ่งเป็นการด าเนินการตามพระราชบญัญตัิมาตรฐานทางจรยิธรรม พ.ศ. 2562  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีภารกิจหน้าที่ในการ
พัฒนาท้องถ่ินภายใต้พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจหน้าที่บรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล องค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษได้ก าหนดนโยบายคุณธรรม ความโปร่งใส และเจตจ านงสุจริตด้านการบริหารงาน สอดคล้องกับ
แผนการพัฒนาบคุลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) และเกณฑ์ช้ีวัด
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(Local Performance Assessment: LPA) และการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ตลอดจนค าขวัญของจังหวัดในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างจังหวัดศรีสะเกษ คือ “คนเมืองศรี ซื่อสัตย์ เที่ยงตรง ด ารงตนอย่างพอเพียง” 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการมีสาเหตุส าคัญมาจากพื้นฐาน 
ทางจิตใจของบุคลากรที่ขาดคุณธรรมจริยธรรม สภาพแวดล้อมและค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในองค์กรถือเป็นรากฐานส าคัญในการสร้างจิตส านึกในการกระท าความดี รู้จักการให้
การเสียสละ มีจิตอาสา ซื่อสัตย์ สุจริต อันน าไปสู่การสร้างจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร
ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพจึงจ าเป็นต้องสร้างเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวินัยรวมทัง้สง่เสรมิให้
บุคลากรมีทศันคติ วิธีคิด และการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี เป็นองค์กรที่
มีคุณค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติภารกิจเพื่อลดความเสี่ยงด้านจรยิธรรม การกระท าผิดวินัย และ
ปัญหาการทุจริตน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาองค์กรคุณธรรมเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาสังคม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัด
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น าองค์กรสู่สังคมคุณธรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม พร้อมมอบใบ
ประกาศแก่บุคลากรที่ปฏิบัติราชการ 25 ปี ข้ึนไป เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญก าลังใจให้
ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติราชการ
น าพาองค์กรมุ่งสู่การเป็นสังคมคุณธรรมต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมและนโยบายคุณธรรม 
ความโปร่งใส และเจตจ านงสุจริตด้านการบริหารงานที่หน่วยงานก าหนดข้ึน  
 3.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์ เที่ยงตรง ด ารงตนอย่างพอเพียง 
  3.3 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงด้านจริยธรรม การกระท าผิดวินัย และปัญหาการทุจริต 
  3.4 เพื่อยกระดับผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (Local 
Performance Assessment: LPA) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ขององค์กรให้สูงข้ึน 
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  3.5 เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ เที่ยงตรง ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในองค์กร 
4. เป้ำหมำย 

บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบไปด้วย ผู้บริหารท้องถ่ิน 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  จ านวน 250 คน 
5. วิธีกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

5.1 จัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 5.2 ประสานวิทยากรและสถานที่ฝึกอบรม 
 5.3 แต่งตั้งคณะท างาน 
 5.4 ด าเนินการตามโครงการ 
 5.5 ประเมินผลการอบรมและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการโครงการฯให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

6. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
กองการเจ้าหน้าที่  

7. สถำนท่ีด ำเนินกำร 
ห้องประชุมศูนย์การแสดงและจ าหน่ายหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) องค์การบริหารส่วน

จังหวัดศรีสะเกษ 
8. ระยเวลำด ำเนินกำร 
  เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
9. งบประมำณ 

จ านวน 150,000.- บาท  
10. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 10.1บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม 
จริยธรรมและนโยบายคุณธรรม ความโปร่งใส และเจตจ านงสุจริตด้านการบริหารงานที่หน่วยงานก าหนดข้ึน  
 10.2 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษมีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่น 
ในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ เที่ยงตรง ด ารงตนอย่างพอเพียง 
  10.3 สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงด้านจริยธรรม การกระท าผิดวินัย และปัญหาการ
ทุจริตของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
  10.4 สามารถยกระดับผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (Local 
Performance Assessment: LPA) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ขององค์กรให้สูงข้ึน 

 10.5 บุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ เที่ยงตรง 
ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติราชการ 
 

ล ำดับที่ ๑๙ 
 

1. ชื่อโครงกำร: โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำบุคลำกร หลักสูตร กำรควบคุมภำยใน  
กำรตรวจสอบภำยใน และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
2. หลักกำรและเหตุผล  
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พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ

จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบด้านการเงิน การคลัง การบัญชี เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีการควบคุมภายในการด าเนินงานตามภารกิจให้มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด ช่วยป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย หรือลดโอกาสที่อาจจะเกิด
การทุจริต มีการบริหารจัดการความเสีย่ง โดยฝ่ายบริหารซึง่มหีน้าที่จดัท าแผนการบริหารจดัการความเสี่ยง การติดตาม
ประเมินผล การจัดท ารายงานผลตามแผนการบรหิารจดัการความเสี่ยง และพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมถึงมีการ
ตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยที่ส าคัญของผู้บริหารหน่วยงานในการติดตาม และประเมินผล  
การปฏิบัติงาน เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนะแนวทาง หรือมาตรการในการด าเนินงานให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ 

กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความจ าเป็น เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามกฎหมาย 
และลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน จึงก าหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลากร หลักสูตร การควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

3.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

3.3เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
4. เป้ำหมำย 

บุคลากรในสงักัดองค์การบรหิารสว่นจงัหวัดศรสีะเกษ ประกอบไปด้วย ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 100 คน 
5. วิธีกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

5.1 จัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 5.2 ประสานวิทยากรและสถานที่ฝึกอบรม 
 5.3 แต่งตั้งคณะท างาน 
 5.4 ด าเนินการตามโครงการ 
 5.5 ประเมินผลการอบรมและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการโครงการฯให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

6. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
กองการเจ้าหน้าที่  

7. สถำนท่ีด ำเนินกำร 
ห้องประชุมศูนย์การแสดงและจ าหน่ายหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) องค์การบริหารส่วน

จังหวัดศรีสะเกษ 
8. ระยเวลำด ำเนินกำร 
  จ านวน 1 วัน ในระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
9. งบประมำณ 

จ านวน 89,000.- บาท  



๔๖ 

 
10. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
รายงานการควบคุมภายในแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ
บริหารสว่นจังหวัดศรีสะเกษ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ  
 

ล ำดับที่ ๒๐ 
 

1. ชื่อโครงกำร: มำตรกำร NO Gift Policy 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อน าไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ” 
 อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้ก าหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา 
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

องค์การบริหารสว่นจังหวัดศรีสะเกษเล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับท้องถ่ินเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน มีการบริหารให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดท ามาตรการ NO Gift Policy ข้ึน เพื่อหลีกเลี่ยงการ
กระท าอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งน าไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
2) เพื่อแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และบุคลากรขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดศรีสะเกษมีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดท ามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” 
 2) จัดท าประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการด าเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
 3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy  
 4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน 
 5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 



๔๗ 

 
 6) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส่วนราชการ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1. มีประกาศใช้ NO Gift Policy จ านวน 1 ฉบับ 
2. ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
3. ด าเนินการตามแนวทาง NO Gift Policy จ านวนร้อยละ 100 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบ

ส ารวจ) 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เรื่องสินบน 

ล ำดับที่ ๒๑ 
 

1. ชื่อโครงกำร:  โครงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถ่ิน
ต้องให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะ
หลักนิติธรรม และความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องค านึงถึงการจัดท าบริการสาธารณะที่
ครอบคลุมตามอ านาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ 
อนุญาต และการใช้อ านาจอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องด าเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ 
และค านึงถึงความถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง 
ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่และผู้ที่มาประกอบกิจการในพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 
 เพื่อให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน และเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อก ากับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจ
หน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจขององค์กร เกิดความความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและ
ความคุ้มค่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษจึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่าง
เท่าเทียมกัน  



๔๘ 

 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล
ของระบุช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะ
เกษให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัต ิ

3) เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถ่ิน 

4) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบรกิารเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความเช่ือมั่นใน
องค์กร 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) ผู้บริหารก าหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไว้ในพันธกิจของหน่วยงาน 
 2) แต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินงานตามพันธกิจการให้บริการอย่างเท่าเทียม 
 3) ประชุมคณะท างานเพื่อก าหนดแนวทาง/แผนงานในการด าเนินงาน 
 4) จัดท าแนวทาง/แผนงานการด าเนินงาน 
 5) ช้ีแจงแนวทาง/แผนการการด าเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 6) ด าเนินการตามแนวทาง/แผนการด าเนินงาน 
 7) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
 8) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส่วนราชการ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1. มีการก าหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันเป็นพันธกิจของหน่วยงาน 
2. มีแนวทาง/แผนการด าเนินงานในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 

 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ 
 2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 
ล ำดับที๒่๒ 

 

1. ชื่อโครงกำร: มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ความส าคัญในการด าเนินการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน โดยการจัดท า “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   
ศรีสะเกษ” เพื่อปรับปรุงพฒันาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ตามภาระหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  
 
3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
4. กลุม่เป้ำหมำย 
 องค์การบรหิารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
5. วิธีด ำเนินกำร 

  1) จัดต้ังคณะท างานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  
 2) ประชุมคณะท างานฯ เพื่อด าเนินการ ดังนี ้
  2.1) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 
  2.2) จัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้ดีข้ึน ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดย
ต้องมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น  
 3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงช่องทางอื่นๆ 
 4) ประชุมช้ีแจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
 5) ปฏิบัติตามมาตรการ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
 8) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผา่นช่องทางต่าง ๆ  
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 กองการเจ้าหน้าที ่
 
 



๕๐ 

 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
 ผลผลิต 
 มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรง่ใสขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดศรสีะเกษ
 ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารสว่นจังหวัดศรีสะเกษ มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85คะแนนข้ึนไป) 
 

ล าดับที๒่๓ 
 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล  
2. หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้มี
อ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มุ่งหวังให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้มากข้ึน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือ          
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น 
ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ 
 การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปรง่ใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้
มปีระสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อน าไปสู่การสรา้งมาตรฐานความโปรง่ใส และการให้บริการที่เป็นธรรม ตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะ
เกษ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด        
ศรีสะเกษ 
 2) เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได ้
 3) เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 4) เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพได้คนดี 
คนเก่งเข้ามาท างาน 
 
 



๕๑ 

 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) ผู้บริหารก าหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ 
 2) จัดประชุมหน่วยงานช้ีแจงบทบาทอ านาจและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 
 3) จัดต้ังคณะท างานเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบริหารงานของผู้บริหารและรวบรวม
ความเห็นเสนอต่อผู้บริหาร 
 5) คณะท างานพิจารณาก าหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 
  - มาตรการป้องกันแนวทางการได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ท างาน
ส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ 
  - มาตรการน าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อน
ข้ัน เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 
  - มาตรการการน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ( ITA) มาใช้ในการ
เลื่อนข้ัน เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 
  - มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้เป็น
พนักงาน 
  - มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร 
  ฯลฯ 
 6) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 7) ด าเนินการตามมาตรการ 
 8) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 กองการเจ้าหน้าที่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จ านวน 1 มาตรการ 
 ผลลัพธ์ 
 - ข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ลดลง 
 

ล ำดับที๒่๔ 
 

1. ชื่อโครงกำร: กิจกรรม “สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 



๕๒ 

 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้ นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ
หรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
การใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้ด าเนินกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารงานบคุคลด้านการเลือ่นข้ันเงนิเดือนมคีวามโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบ
ได ้
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน โดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 4) คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการเสนอมา  
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส่วนราชการ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนข้ันเงินเดือนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
(ส ารวจโดยแบบประเมิน) 
 ผลลัพธ์ 
 ข้อร้องเรียนในการเลื่อนข้ันเลื่อนเงินเดือนลดลง 



๕๓ 

 
ล ำดับที๒่๕ 

 

1. ชื่อโครงกำร: กิจกรรม “ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดป ระโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงได้จัดท ากิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี” เพื่อติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิด
ความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และด าเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็น
เรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษมีส่วนร่วมในการติดตาม
ความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
 2) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
 3) เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดต้ังคณะท างานควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 2) จัดประชุมบุคลากรทุกส านัก/กอง/ฝ่าย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือน/ประจ าไตรมาส 
 3) จัดตั้งคณะท างานเพื่อตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง 
(Cross Check) 
 4) ด าเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่คณะท างานก าหนด 
 5) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส่วนราชการ 
 
 



๕๔ 

 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
 2) มีการด าเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง (Cross 
Check)  
 ผลลัพธ์ 
 ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณลดลงร้อยละ 80  
 

ล ำดับที่ ๒๖ 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “วิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษจึงได้ด าเนินกิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี” 
เพื่อปรับปรุงการจัดหาพัสดุให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2) เพื่อให้ได้ข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ 
 3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 3) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 4) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณถัดไป 
 5) เผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรของหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบทั่วกัน 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 ทุกส่วนราชการ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1. รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี จ านวน 1 ฉบับ 
2. มีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีแก่สาธารณชน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 



๕๕ 

 
ผลลัพธ์ 

 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณถัดไปลดลง 
 

ล ำดับที๒่๗ 
 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
รวมทั้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได้
ก าหนดการด าเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  
 ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษให้ความส าคัญกับการด าเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการ
ด าเนินการที่ ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดท า“มาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ” 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 2) เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3) เพื่อป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
 2) จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
 3) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดหาพัสดุ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
 4) ปรับปรุงข้ันตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5) ด าเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
 6) รายงานผลการด าเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดฯ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีประกาศใช้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1 ฉบับ 



๕๖ 

 
ผลลัพธ์ 

 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 
 

ล ำดับที๒่๘ 
 

1. ชื่อโครงกำร: มำตรกำรป้องกันกำรใช้จ่ำยงบประมำณท่ีไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภำพ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษจึงให้ความส าคัญกับการด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณที่มีความ
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน จึงได้จัดท า  “มาตรการป้องกันการใช้จ่าย
งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ” 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเสริมสร้างการใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน และเกิด
ประสิทธิภาพ 
 2) เพื่อป้องกันการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ามาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
 2) จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร 
ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
 3) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ก าหนดให้มีข้ันตอนการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินใน
ประเด็น ดังนี้ 
  - ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
  - เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานหรือไม่  
  - เกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่าในการด าเนินหรือไม่ 
  - ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
 4) ปรับปรุงข้ันตอนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการที่ก าหนด 
 5) ด าเนินการตามมาตรการ 
 6) รายงานผลการด าเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักคลัง 
 



๕๗ 

 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีประกาศใช้มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
จ านวน 1 ฉบับ 

ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ลดลง  
 

ล ำดับที๒่๙ 
 

1. ชื่อโครงกำร: โครงกำรเสริมสรำ้งควำมโปร่งใสในกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ  ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อให้การบริหารการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสดุแก่ประชาชนในท้องถ่ิน จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อให้มีการบริหารทรัพย์สินของทางราชการที่โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเสริมสร้างความโปรง่ใสในการบริหารทรัพย์สินของหน่วยงาน 
 2) เพื่อปอ้งกันไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรพัย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
4. กลุม่เป้ำหมำย 
 1) บุคลากรของหน่วยงาน 
 2) ประชาชน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท าประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ
กฎหมาย โดยก าหนดข้ันตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผย
และตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
 2) จัดท าคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของ
ราชการ  
 3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน 
แผนผังข้ันตอนในการด าเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่าง ๆ  
 4) ด าเนินการติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ โดยวางระบบการจัดท าระเบียนการเบิกทรัพย์สินของราชการ ทะเบียน
การยืมทรัพย์สินของราชการอย่างเป็นระบบ 
 5) รายงานผลการด าเนินงาน 
 



๕๘ 

 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส่วนราชการ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
 ผลผลิต 
 มีประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการกฎหมาย 
อย่างน้อย จ านวน 1 ฉบับ 
 ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการ ลดลง 

ล ำดับที่๓๐ 
 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนท่ีมีต่อกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
2. หลักกำรและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้มี
อ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มุ่งหวังให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิ
บาลมาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินได้อย่าง
แท้จริง  ทั้งนี้การเพิ่มข้ึนของประชากร ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลได้มากข้ึน ย่อมส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านการให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได้จัดท าโครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รบับริการขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
 2) เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนขององค์การบรหิารส่วน
จังหวัดศรสีะเกษ 
 3) เพื่อสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
4. กลุม่เป้ำหมำย 
 ประชาชนผูร้ับบริการในเขตพื้นทีอ่งค์การบริหารส่วนจงัหวัดศรีสะเกษ  



๕๙ 

 
 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการใหบ้รกิารประชาชนตามอ านาจหน้าที่และภารกจิขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอย่างนอ้ยต้องครอบคลมุด้านต่าง ๆ  ดังนี ้
  1.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.2) ด้านงานสง่เสริมคุณภาพชีวิต 
  1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอ้ย 
  1.4) ด้านการวางแผน การสง่เสรมิการลงทุน พาณิชยกรรม และการทอ่งเที่ยว 
  1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 2) จัดท าระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการใน
รูปแบบที่ง่ายและสะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุ่มแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร3) 
จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน  

4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง 

5) เผยแพร่ผลการประเมนิความพึงพอใจให้บคุลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทราบผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจาย
ข่าวเป็นต้น 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณท่ีใช้ในกำรด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ       
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส่วนราชการ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
 ผลผลิต  
 มีระบบ/ช่องทางใหป้ระชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 

ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนการใหบ้รกิารสาธารณะที่ไมเ่ป็นธรรม เลอืกปฏิบัติ ลดลง 
 

ล าดับที่ ๓๑ 
 

1. ชื่อโครงกำร: โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ประชาชนในพื้นที่เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบั ติ
ในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดข้ึนในพื้นที่มากที่สุด โดยน าแนวทางตามหลักการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ 
โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องค านึงถึงการจัดท าบริการ



๖๐ 

 
สาธารณะที่ครอบคลุมตามอ านาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึง
การอนุมัติ อนุญาต และการใช้อ านาจอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องด าเนินการโดยยึดหลกักฎหมาย 
ระเบียบ และค านึงถึงความถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือ
พวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่และผู้ที่มาประกอบกิจการในพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถ่ินก าหนด เช้ือชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา และอื่นๆ สอดคล้องกับ
มาตรา 8 แห่ง  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้
ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการ
ปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถ่ิน และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน 

2) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชน
อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

3) เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถ่ิน 
 4) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบรกิารเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความเช่ือมั่นใน
องค์กร  
4. กลุม่เป้ำหมำย 
 ประชาชนผูร้ับบริการขององค์การบรหิารส่วนจงัหวัดศรสีะเกษ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดประชุมระดมความคิดเห็นบุคลากร เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
กระบวนการท างาน คุณภาพการปฏิบัติงาน และการบริการให้ดีข้ึน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประชุม
ให้บุคลากร และประชาชนทราบ 
 2) จัดให้มีการน าเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน เพื่อสร้าง
เกณฑ์มาตรฐานหรือมีเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใส
และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
 3) จัดให้มีและปรับปรุงการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ใน
การด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน  
 4) จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มี
กล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 
 5) จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ าส าหรับผู้
พิการ 
 6) มีการน าระบบออนไลน์ มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการใหบ้ริการประชาชน  



๖๑ 

 
 7) จัดให้มีระบบและช่องทางการรบัเรื่องร้องเรียนที่มปีระสทิธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการ
แก้ไข) กรณีบุคลากรเลือกปฏิบัติและให้บริการโดยไม่เป็นธรรม เช่น ทางหมายเลขโทรศัพท์ สื่อสังคมออนไลน์ 
อีเมล์ เว็บไซต์ เป็นต้น 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 ทุกส่วนราชการ 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
 ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
 ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 

ล ำดับที่ ๓๒ 
 
1. ชื่อโครงกำร: กิจกรรมกำรใช้บัตรคิวในกำรติดต่อรำชกำร 
2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ทั้งนี้ การให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันมักจะประสบปัญหา
ด้านการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็น
จ านวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่
เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบ มีการแซงคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่
ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิดความ
จ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษจึงได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลา
ที่เหมาะสม ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 
 
 



๖๒ 

 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มา
รับบริการ 
 2) เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบรกิารได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
 3) เพื่อใหป้ระชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบรกิาร 
 4) เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรื อ
กระท าการประพฤติ มิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 
4. กลุม่เป้ำหมำย 
 ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบรหิารส่วนจงัหวัดศรสีะเกษ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท าค าสั่งคณะท างานเพื่อก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการให้บริการ 
 2) ประชุมช้ีแจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ 
 3) จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่าง ๆ  ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 4) ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามล าดับคิว 
 5) จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
 6) สรุปผลการให้บรกิารตามแบบประเมนิความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อน ามาปรับปรุง 
แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ  
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส่วนราชการ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
 ผลผลิต 
 มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแกป่ระชาชนตามล าดับกอ่นหลงั ส าหรับหน่วยงานที่ให้บริการ 
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ไม่น้อยว่าร้อยละ 80 ของผู้มาขอรับ
บริการ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
 2) การใหบ้ริการเกิดความโปร่งใส ข้อร้องเรียนการทจุริตต่อหน้าที่ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

 
ล ำดับที่๓๓ 

 
1. ชื่อโครงกำร :  มำตรกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถ่ินซึ่งน าไปสู่
การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ 
 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษมีการพัฒนาการบริหารงานขององค์กรให้มีความคุ้มค่าเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจขององค์กร และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงองค์การบรหิารส่วนจังหวัดศรีสะเกษจึงได้จัดท ามาตรการ
ประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานของหน่วยงานเกิดความคุ้มค่า 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ามาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานขององค์กร  
 2) ก าหนดภารกิจ โครงการ/กิจกรรม การจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ต้องประเมินความคุ้มค่า ก่อนและหลัง
ด าเนินการ เช่น 
  - ภารกิจที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจ านวนมาก 
  - งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
  - วงเงินของการจัดซื้อจัดจ้าง 
  เป็นต้น  
 3) จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของ
หน่วยงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
 4) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
 5) ปรับปรุงข้ันตอนการด าเนินการให้มีการประเมินความคุ้มค่าตามมาตรการที่ก าหนด 
 6) ด าเนินการตามมาตรการ 
 7) รายงานผลการด าเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส่วนราชการ 
 
 



๖๔ 

 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1. มีประกาศมาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของหน่วยงาน 
2. มีการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของหน่วยงาน 
ผลลัพธ์ 

 จ านวนข้อร้องเรียนด้านการบริหารงานของหน่วยงาน ลดลง 
 

2.2.3 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
 

ล ำดับที่๓๔ 
 
1. ชื่อโครงกำร: มำตรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐาน
การป้องกันการทุจริตใหม้ีความโปรง่ใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ด าเนินการจัดท า 
“แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(พ.ศ. 2566 – 2570)” เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตตาม
หลักธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อยกระดับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
2) เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
5. วิธีด ำเนินกำร 

  1) จัดต้ังคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 2) ประชุมคณะท างานฯ เพื่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต, วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต, จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
 3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่ก าหนด รวมถึงรายงานการท า
แผนฯแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงาน
และติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (E – 
PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th  เป็นต้น 
 
 
 4) ประชุมช้ีแจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
ให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 



๖๕ 

 
 7) รายงานผลการด าเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ 
ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (E -PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช.http//www.nacc.go.th 
เป็นต้น 
 8) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ  
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษพ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน(85 คะแนนข้ึนไป) 
 

2.3 มำตรกำรลดกำรใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติงำน 
 2.3.1 จัดท ำข้อตกลงระหว่ำงบุคลำกรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำม
ซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยควำมสุจริตภำยใต้กรอบธรรมำภิบำล  
 

ล ำดับที่ ๓๕ 
 
1. ชื่อโครงกำร: มำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรตำมหลักธรรมำภิบำล” 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปจัจยัทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ  ที่
เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่ งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม 
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษจึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาล” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลัก   



๖๖ 

 
ธรรมาภิบาล เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
 2) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
 2) จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 3) ทุกส่วนราชการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถ่ินที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น 
  - ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
  - ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอ านาจหน้าที่ 
  - ไม่ให้เจ้าหน้าที่ให้บรกิารเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเนื่องจากความสัมพันธ์
ส่วนตัวเป็นต้น 
 โดยก าหนดจัดท าเป็นข้อตกลงรายบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่  
  - ผู้บริหารหน่วยงานกับผู้อ านวยการส านัก/กอง 
  - ผู้อ านวยการส านัก/กอง กับ ผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน 
  - ผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา 
 4) รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบและ
อนุมัต ิ
 5) ช้ีแจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
 6) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล 
 ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
 
 



๖๗ 

 
ล ำดับที่ ๓๖ 

 

1. ชื่อโครงกำร: กิจกรรม “กำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด          
ศรีสะเกษ” 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
 องค์การบริหารสว่นจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กับปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษและหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท า
ข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 
 2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ  
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามทีก่ าหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน 
โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้
ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1.1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
1.2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ 
1.3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
1.4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  1.5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 



๖๘ 

 
1.6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 2) ช้ีแจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ   และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวช้ีวัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวช้ีวัด 
เป็นต้น 
  - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด และผู้
จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
 4) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัด เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
 5) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 6) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุ ผล
สัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 7) รายงานผลการด าเนินงาน 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง 
 ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
 2.3.2 มีกำรจัดท ำแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือกำรปฏิบัติงำนและระยะเวลำกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรบรกิำรประชำชน รำยละเอียดที่เกีย่วข้องในแตล่ะขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรและ
ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น 
 

ล ำดับที่ ๓๗ 
 
1. ชื่อโครงกำร: โครงกำรจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชนผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ านวนมาก ก าหนดให้การประกอบกิจการของ 
ประชาชนต้องผ่านการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การข้ึนทะเบียน และการแจ้ง ในการขออนุญาต 
ด าเนินการต่าง ๆ กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าแห่งเดียว หรือหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้ ก าหนด 



๖๙ 

 
ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จ าเป็น รวมถึงข้ันตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ท าให้เกิดความ
คลุมเครือ ไม่ชัดเจน อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีด
ความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก ดังนั้น เพื่อให้มีกฎหมายกลางที่มีหลักเกณฑ์
วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่ให้บริการ ค่าธรรมเนียม 
อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการให้บริการของภาครัฐ ให้เกิดความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยข้ันตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบที่ชัดเจน 
จึงจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือส าหรบัประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้อง
จัดท า “คู่มือส าหรับประชาชน เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้มีคู่มือส าหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง 
ราชการ พ.ศ. 2558 ก าหนด  

2) เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่
ให้บริการ  

3) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน  
4) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชาชนและผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  
 2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
 3) จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่น
ค าขอ ข้ันตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ เป็นต้น  
 4) ปิดประกาศคู่มือส าหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 5) ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส่วนราชการ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีคู่มือส าหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนด เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  



๗๐ 

 
ผลลัพธ์ 

 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ) 
 2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 

ล ำดับที่ ๓๘ 
 

1. ชื่อโครงกำร: โครงกำรจัดท ำคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ รวมทั้งภารกิจเกี่ยวกับการบริการ 
สาธารณะแก่ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไว้เป็นจ านวนมาก โดยบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินผู้ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถ่ินมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานที่หลากหลาย  

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อ ให้การปฏิบัติงานเป็น
มาตรฐานเดียวกัน โดยคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มี
จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงข้ันตอน และรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มักจัดท าข้ึน
ส าหรับงานที่มีความซับซ้อน มีหลายข้ันตอน และเกี่ยวข้องกับหลายคน สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรท าอะไรก่อนและหลัง ควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด   
กับใคร 

3) เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ เป้าหมายขององค์กร 
4) เพื่อให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
 2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 3) จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้ยึดถือ
ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้มีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติงานภารกิจใด 
ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
 4) ปิดประกาศคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และประชาชนทราบ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สื่อออนไลน์ ฯลฯ 



๗๑ 

 
 5) ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
 6) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส่วนราชการ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท าให้การปฏิบัติงาน
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ผลลัพธ์ 

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลง 
 

ล ำดับที่ ๓๙ 
 

1. ชื่อโครงกำร: โครงกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรให้บริกำรประชำชน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการ
ให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดข้ึนในพื้นที่ โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติ
ธรรม และความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจะต้องค านึงถึงการจดัท าบริการสาธารณะที่ครอบคลุม
ตามอ านาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และ
การใช้อ านาจอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องด าเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และค านึงถึง
ความถูกต้องชอบธรรม ไม่ เลือกปฏิบัติ  และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง  
ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่และผูท้ี่มาประกอบกิจการในพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่
แบ่งแยกด้าน เพศ ถ่ินก าหนด เช้ือชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา และอื่นๆ สอดคล้ องกับมาตรา 8 
แห่ง  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้
ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติ
ภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการให้บริการประชาชนมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดท าโครงการมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชน
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

2) เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 
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 3) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการให้บริการได้ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดต้ังคณะท างานจัดท ามาตรฐานการให้บริการประชาชน 
 2) จัดให้มีการประชุมคณะท างานจัดท ามาตรฐานการให้บริการประชาชน 
 3) จัดท าประกาศมาตรฐานการให้บริการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้
ให้บริการและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 4) ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด เช่น  
  - ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  - ปรับปรุงป้ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
 5) เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการประชาชน ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
หน่วยงาน เช่น 
  - จัดท าป้ายแสดงแผนภูมิข้ันตอน มาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุ
ผู้รับผิดชอบให้บริการในทุกกระบวนการ ณ จุดให้บริการ 
  - จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการให้บริการ
ประชาชน     
  - จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่าง ๆ  พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
 6) มีการติดตามประเมินผลการให้บริการตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยการประเมินความพึงพอใจใน
การให้บริการ 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 ทุกส่วนราชการ 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) หน่วยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการให้บริการประชาชน 
 2) มีการเปิดเผยข้ันตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบงาน
ให้บริการในทุกกระบวนการ ณ ที่ท าการและในเว็บไซต์หน่วยงาน 

ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

2) จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ลดลง  
 
 



๗๓ 

 
 

2.3.3 มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
หรือกำรด ำเนินกำรอื่นใดของผู้มีอ ำนำจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อชุมชนและประชำชน 

 

ล ำดับที่ ๔๐ 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรออกค ำสั่งมอบหมำยขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานบรหิารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่งทีม่ี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอ านาจหน้าที่ของเองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ตามพระราชบญัญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมหีน้าที่ต้องท าอีกมากมายใน
การใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมมีากมาย ไปรวมอยู่กบัฝ่ายผู้บริหาร 
ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน 
ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอปุสรรคอย่างยิ่งต่อการใหบ้ริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตหุนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ สง่ผลใหร้ะบบการใหบ้ริการภาครัฐเสือ่มประสทิธิภาพ 
 เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน โดยให้มีอ านาจและหน้าทีจ่ัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน บรหิาร
กิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัตริาชการ ประชาชนสามารถเข้ามามสี่วนร่วมและตรวจสอบการ
บรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้มากข้ึน โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต้องน าหลกัการบรหิาร
จัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  
 ดังนั้น เพื่อใหก้ารบรหิารราชการเป็นไปตามหลกัการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบ้รกิารและไมส่ร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการออกค าสั่งมอบหมายขององค์การบรหิารส่วนจงัหวัดศรีสะเกษ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเป็นการลดข้ันตอนการใหบ้รกิารประชาชนให้ได้รบัความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 2) เพื่อใหป้ระชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3) เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบ้รหิารทกุระดบั 
 4) เพื่อปอ้งกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทจุริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. กลุม่เป้ำหมำย 
 ส านักเลขานุการฯ 
 



๗๔ 

 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท าค าสัง่มอบหมายงานในการสั่ง อนญุาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนงัสอื
สั่งการ เช่น ค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ 
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหป้ลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหร้องปลดัเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายใหห้ัวหน้าส่วน
ราชการ เป็นต้น 
 2) จัดท าหนงัสอืแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รบัมอบอ านาจให้ปฏิบัตริาชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัต ิ
 3) จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4) ให้ผูร้ับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 องค์การบรหิารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
 ผลผลิต 
 มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องปฏิบัตริาชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผูร้ับบริการขององค์การบรหิารส่วนจงัหวัดศรสีะเกษมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บรกิารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 2) จ านวนข้อร้องเรียนการใหบ้รกิาร/จ านวนเรือ่งร้องเรียนทจุริต ลดลง 
 

ล ำดับที่ ๔๑ 
 

1. ชื่อโครงกำร: มำตรกำรกระจำยอ ำนำจขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์การบรหิารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบ
หนึ่งทีม่ีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบรกิารสาธารณะให้แกป่ระชาชนในท้องถ่ิน ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผู้มารับบริการติดต่อกบัหน่วยงานต่าง ๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมกัจะประสบ
ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมมีากมายไปรวมอยูก่ับฝ่ายผูบ้รหิาร 
ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน 
ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอปุสรรคอย่างยิ่งต่อการใหบ้ริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตหุนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ สง่ผลใหร้ะบบการใหบ้ริการภาครัฐเสือ่มประสทิธิภาพ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 
และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพือ่ใหเ้กิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ
ภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัตงิานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและไดร้ับ



๗๕ 

 
การตอบสนองความต้องการ การบรหิารงานมีประสทิธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้น เพื่อให้การบรหิารราชการเป็นไปตาม
หลักการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดข้ันตอนการให้บริการและไม่
สร้างเงือ่นไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จงึจ าเป็นต้องมีมาตรการกระจายอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเป็นการลดข้ันตอนการใหบ้รกิารประชาชนให้ได้รบัความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 2) เพื่อใหป้ระชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3) เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบ้รหิารทกุระดบั 
 4) เพื่อปอ้งกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทจุริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. กลุม่เป้ำหมำย 
 องค์การบรหิารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) ด าเนินการช้ีแจงให้ข้อมลูหน้าที่ความรบัผิดชอบและผู้รบัผิดชอบ แก่บุคลากรในหน่วยงาน 
 2) เพิ่มการมอบอ านาจบางเรื่องใหร้ะดับรองผูบ้รหิารหรือพนักงานท้องถ่ินในการอนมุัติ อนุญาต  
 3) จัดท าค าสัง่มอบหมายผู้รกัษาราชการแทนกรณีไม่อาจปฏิบัติงานได้  
 4) จัดท าค าสัง่มอบหมายงานในการสั่ง อนญุาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนงัสอื
สั่งการ เช่น ค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรี
มอบหมายใหร้องนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรมีอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้า
ส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายใหห้ัวหน้าส่วนราชการ 
 5) กรณีการลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดท าบัญชีสรุปการมอบอ านาจแนบท้าย
ค าสั่ง  
 6) กรณีอ านาจเฉพาะของผู้บริหารไมส่ามารถมอบอ านาจได ้หรือผูบ้รหิารท้องถ่ินมอบอ านาจใหผู้้มี
หน้าที่รบัผิดชอบโดยตรง ให้จัดท าเป็นค าสั่งและประกาศใหป้ระชาชนทราบด้วย 
 7) จัดท าหนงัสอืแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รบัมอบอ านาจให้ปฏิบัตริาชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัต ิ
 8) จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 9) ให้ผูร้ับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
 10) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส่วนราชการ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
 ผลผลิต 
 มีค าสั่งมอบหมายงาน, มอบอ านาจ, รักษาราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
 



๗๖ 

 
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผูร้ับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มคีวามพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพงึพอใจการ
ให้บรกิาร) 
 2) จ านวนข้อร้องเรียนการใหบ้รกิาร/จ านวนเรือ่งร้องเรียนทจุริต ลดลง 
 

มิติท่ี 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
 

3.1 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.1.1 กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ กำรจัดท ำงบประมำณ 
 

ล ำดับท่ี ๔๒ 
 

1. ชื่อโครงกำร: โครงกำรจัดเวทีประชำคม 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่าง
กว้างขวางและเท่าเทียม โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาส
แสดงออกถึงศักยภาพ ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วม
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษด้วยการจัดท าโครงการจัดเวทีประชาคมข้ึน เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษโดยเฉพาะการด าเนิน
กิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพื่อน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา 
ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
อย่างแท้จริง 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจการตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
 2) เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 3) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 4) เพื่อน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
 6) เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ชุมชน/หมู่บ้าน/ต าบล ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท าค าสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเวทีประชาคม 



๗๗ 

 
 2) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วม
ประชุมประชาคม เพื่อก าหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถ่ินด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา และ
สถานที่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ช้ีน า และครอบคลุมจ านวนประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่ อย่าง
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
 3) น าผล/ข้อเสนอต่าง ๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ผ่านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 4) ติดตามประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน เสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชนทราบ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่ อย่างเสมอภาค และ
เท่าเทียมกัน   
 ผลลัพธ์  
 1) ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 2) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
 3) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถ่ิน 
 

ล ำดับที่ ๔๓ 
  

1. ชื่อโครงกำร: ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์การบริหารสว่นจังหวัดศรีสะเกษมอี านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหา
รายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ  ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะ
เกษให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน การจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษและร่วมด าเนินการ
โครงการ รวมทั้งติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของตน 
 2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่าง ๆ ของตน 



๗๘ 

 
 3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 
 4) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินของตน 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
         1) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ ดังนี้ 
 1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจ านวนสัดส่วนที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ในการบริหารโครงการ/กิจกรรมต่าง โดยให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
      - การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ  
      - การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  
      - การมีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการ 
 1.2) จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 1.3) เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในการปรับปรุง
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 1.4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 
 1.5) เสนอแผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามขั้นตอนต่อไป 
 1.6) เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถ่ิน ต่อสาธารณชน 
 1.7) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ผู้บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป 

2) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถ่ิน เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ
การปรึกษาของสภาท้องถ่ินตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับวันเวลาและก าหนดการประชุมสภาท้องถ่ิน  
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ 2566 - 2570   
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/ส านักเลขานุการฯ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน และมี
ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่าง ๆ   
 2) องค์การบริหารสว่นจังหวัดศรีสะเกษมกีารแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 
 
 



๗๙ 

 
 ผลลัพธ์ 
 เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการด้านต่าง ๆ  ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเพิ่มข้ึน 

3.1.2 กำรมีส่วนร่วมตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
 

ล ำดับที่ ๔๔ 
 

1. ชื่อโครงกำร: กิจกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องด าเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายหรือไม่ 
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมิน
มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่าง ๆ  ต่อไป 
 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบรหิารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงด าเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วม
ปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  
 3) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรี
สะเกษ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล 
 2) จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 3) จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
 4) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผู้แทนสมาชิกสภา     2  คน 
  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน 
  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหน้าส านักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 



๘๐ 

 
ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษปีละ 2 
ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินทราบ เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมิน
มาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ 

3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

4) ด าเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษมอบหมาย 
 5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 6) ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
 8) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ 
 9) เผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนทราบ ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย เช่น เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สื่อออนไลน์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
 10) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
 2) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไข
โครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

ล ำดับที่ ๔๕ 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรประเมินผลควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนของกองกำรศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม (อุทยำนกำรเรียนรู้ศรีสะเกษ SSK Park) 
2. หลักกำรและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2542 ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้มี
อ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน บริหารกิจการในเขตองค์กร 
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ปกครองส่วนท้องถ่ิน และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มุ่งหวังให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้มากข้ึน องค์การบริการส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมมือกับ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ 
(TK park)พัฒนาอุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ(SSK Park) เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ ที่หลากหลาย และเป็น
ศูนย์กลางที่ประชาชนทุกคนสามารถ เข้ามาเพื่อเรียนรู้ และดันคว้าเรื่องราวใหม่ๆ เป็นพื้นที่พบปะ สังสรรค์ 
แลกเปลี่ยน ความคิดและประสบการณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะกษ มุ่งหวังให้ อุทยานการเรียนรู้ศรีสะ
เกษ (SSK Park) เป็นพื้นที่การเรียนรู้ ที่ทันสมัย เป็นศูนย์กลางที่ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ สามารถมา
ค้นคว้าหาความรู้ เป็นแหล่งผ่อนคลายยามว่าง เป็นสถานที่รวบรวมภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยมุ่งหวังให้ อุทยาน
การเรียนรู้ศรีสะเกษ ช่วยยกระดับการเรียนรู้ของเด็ก และเยาวชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ให้มีพัฒนาการทาง
ความคิด และมีทักษะหลากหลายด้าน เพื่อพร้อมสู่การเติบโต เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม โดยอุทยานการเรียนรู้ (SSK Park)จึงน าหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารงานซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินได้อย่างแท้จริงปัจจุบันประชาชนมี
ช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได้จัดท ากิจกรรมการ
ประเมินผลความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบรหิารสว่นจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้สามารถพัฒนาการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
 2) เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนของกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 3) เพื่อสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผู้มารับบริการ / ประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ดังนี้ 
  1.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  1.4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
  1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 2) จัดท าระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการ  

3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน  
4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ (ปีละ 1ครั้ง 

หลังจากสิ้นปีงบประมาณ) 
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5) เผยแพร่ผลการประเมนิความพึงพอใจให้บคุลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทราบผ่าน 

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษและสื่อสังคมออนไลน์  
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณท่ีใช้ในกำรด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ       
8. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  
 มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 

ผลลัพธ์ 
 การจัดบริการสาธารณะของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 

 3.2.1 มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ในกำรด ำเนินกิจกำร ตำม
อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพำะกำรด ำเนินกิจกำรที่จะมีผลกระทบต่อ
ควำมเป็นอยู่ และสุขอนำมัยของประชำชนในท้องถิ่น 

 3.2.2 มีระบบและช่องทำงให้ประชำชนในท้องถ่ินสำมำรถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่ำน
ช่องทำงที่หลำกหลำย 

 3.2.3 มีรำยงำนหรือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ประชำชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้
ทรำบถึงกำรได้รับเรื่อง ระยะเวลำ และผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์  
 

ล ำดับที่๔๖ 
 

1. ชื่อโครงกำร: มำตรกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์การบริหารสว่นจังหวัดศรีสะเกษเห็นความส าคัญในการรบัฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราว
ร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการ
สาธารณะและการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้
จัดท ามาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนข้ึน เพื่อก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่อง
ทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่าง ๆ  ให้มีความรวดเร็ว เป็น
ธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และข้ันตอนให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
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3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2) พัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ช่องทางการร้องเรยีน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตาม
ผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่าง ๆ  ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดต้ังคณะท างานมาตรการจัดการเรือ่งราวร้องทุกข์/รอ้งเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะ
เกษ 
 2) ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษเพื่อก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3) คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
  3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
  - ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ   

- ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ
ร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
  - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไข
ปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่าง ๆ   
  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องช้ีแจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
  3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
  - จัดท าคู่มือหรือแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอก
จะท าการร้องเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
  - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
  - ก าหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส  
  - จัดท าข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
  - จัดท าข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ฯลฯ  



๘๔ 

 
 4) จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
      5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 6) จัดท าฐานข้อมูลเรื่องรอ้งเรยีน มีการวิเคราะห์และก าหนดก าหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไข
ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  
 7) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
 8) คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 
 9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 10) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ใ ห้
ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และ
กระบวนการข้ันตอนเรื่องร้องเรียน 
 4) มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมี
ช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 5) มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ให้สามารถตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตาม
มาตรการที่ก าหนดไว้ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3.3 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพือ่ตอ่ต้ำนกำรทุจรติ 

3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่ำยภำคประชำชน/องคก์รชุมชน ในกำรป้องกันตรวจสอบและ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

3.3.2 ส่งเสริมให้เครือข่ำยภำคประชำชนมีกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต 



๘๕ 

 
3.3.2 ส่งเสริมให้เครือข่ำยภำคประชำชนมีกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต 

 

ล ำดับที่๔๗ 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการที่จะป้องกัน และปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต 
 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดท ากิจกรรม
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทจุรติเพื่อร่วมสร้างกลไกใหทุ้กภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และ
สร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง
ต่อไป  
 3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริต 
 2) เพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง  
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ  
5. วิธีด ำเนินงำน 
 1) จัดตั้งคณะท างานเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
 2) ก าหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาครัฐวิสาหกิจสถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
 3) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
 4) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตาม
แนวทาง แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 5) สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส่วนราชการ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 



๘๖ 

 
 ผลผลิต 

เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต อย่างน้อย 1 เครือข่าย 
ผลลัพธ์ 
มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 
 

มิติที่ 4 กำรยกระดับกลไกกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1 กำรจัดวำงระบบตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

4.1.1 มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบตรวจสอบภำยใน 
 

ล ำดับท่ี ๔๘ 
 

1. ชื่อโครงกำร: โครงกำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี  
2. หลักกำรและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่ม
มูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในน้ันยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบตัิงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นข้ันตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพื่อจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมมีาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 2) เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์ สูงสุดต่อ
องค์กร 
 3) เพื่อน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาส
ของความส าเร็จของงาน 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
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5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 1) จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยก าหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และ
ให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
 2) สอบทานความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ  ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 3) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน และป้องกันการทุจริต 
รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความส าเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 
6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 หน่วยงานตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ผลลัพธ์ 
 1) มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 2) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน 
 3) การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินลดลงร้อยละ 5 
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4.1.2 มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบควบคุมภำยใน 

 

ล ำดับที่ ๔๙ 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เปน็เรือ่งๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ  โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่ งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเปน็องค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สมัฤทธ์ิผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกดิจากการก าหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดข้ึน และพัฒนาให้ระบบ  
การควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2) เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินทีถู่กต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 3) เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ    
ต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 4) เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
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5. วิธีด ำเนินกำร 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 

2) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย 

 (1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
ที่กระทรวงการคลังก าหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน: ปค.1/ปค.2/ปค.3)  
  (2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน: ปค.4) 
  (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน (รายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน: ปค.5) 
  (4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน: ปค.6) 
 3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 
 4) น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
 5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส่วนราชการ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 ผลลัพธ์ 
 1) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อย
ละ 80 ในระดับมาก) 

2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบส่ งผลให้การปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความโปร่งใส 

3) การทุจริตองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษลดลงร้อยละ 5 
 
 
 



๙๐ 

 
 

4.1.3 มีกำรจัดให้มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต  
 

ล ำดับที่ ๕๐ 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดตัวช้ีวัดไว้
ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - 
CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังได้น าผลการประเมิน ITA 
ไปก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้
คะแนน 90 คะแนนข้ึนไป  โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก าหนดตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 
ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 
43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 
100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนข้ึนไป ซึ่งได้ก าหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้
การปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการ
พัฒนาเพื่อน าไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เป็น
หน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่
มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถ่ิน ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถ่ินซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในระดับท้องถ่ินเอง จึงก าหนดด าเนินมาตรการบริหารจัดการความเสีย่งการทุจริตขององค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตข้ึนในองค์กร 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
2) เพื่อป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดข้ึนในองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษทุกหน่วยงาน (ส านักงาน,กองงาน,กลุ่มงาน) 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 
 2) จัดต้ังคณะท างานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 3) คณะท างานด าเนินการประเมินความเสี่ยงการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนินโครงการที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
 4) คณะท างานด าเนินการจัดท านวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  



๙๑ 

 
 5) ด าเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และช่องทางอื่นๆ  
 6) มีการประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจมาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่าง
เคร่งครัด 
 7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 8) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักเลขานุการฯ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนินโครงการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต จ านวน 1 ชุด 
 2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต อย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 
 3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 
 ผลลัพธ์ 

เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดศรสีะเกษลดลง 
 

4.2.2 ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย 
บริหำรตำมกระบวนกำร และวิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่
ฝ่ำยใด 
 

ล ำดับท่ี ๕๑ 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่น 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   



๙๒ 

 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบตัิงานของฝา่ยบรหิาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่าง ๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
บรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเช่ือถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่
ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและลดการทุจริต 
 จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ิน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการ
พัฒนาองค์กร  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร 
 2) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทีเ่กี่ยวข้องกบับทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถ่ิน  
4. กลุม่เป้ำหมำย 
 สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดศรสีะเกษ 
5. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 1) จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องเพื่อใหส้มาชิกสภาท้องถ่ินใช้ส าหรับการประชุม 
 2) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถ่ิน และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง  
 3) แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่าง ๆ  เช่น การจัดซื้อจัด
จ้างโครงการต่าง ๆ  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี  การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
 
6. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 - 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักเลขานุการฯ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
 ผลผลิต 
 1) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถ่ิน และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง  

2) สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอ านาจหน้าที่  และสามารถปฏิบัติภารกิจได้
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
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ผลลัพธ์ 
 สมาชิกสภาท้องถ่ินสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 

4.3 มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจรติ 
 4.3.1 มีแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล ำดับท่ี ๕๒ 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริตองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการ
จัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
 2) เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตของ
หน่วยงาน 
 3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และก าหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 2) ก าหนดกระบวนการข้ันตอนในการด าเนินการร้องเรียน 



๙๔ 

 
 3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการข้ันตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 4) ก าหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 5) ก าหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริต 
 
 6) ก าหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 7) ก าหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8) จัดท าคู่มือ/แนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  
  (1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน  
  (2) ข้ันตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน  
  (3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ 
  (4) ระยะเวลาในการด าเนินการ 
และประกาศเผยแพรก่ระบวนการข้ันตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 9) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 10) จัดท าข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 11) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา
จากจ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน, จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 

 
ล ำดับท่ี ๕๓ 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหำเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีควำมรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมำกยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้ำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต่อควำมมั่นคงของชำติ เป็นปัญหำล ำดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวำงกำรพัฒนำประเทศทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมือง เนื่องจำกเกิดข้ึนทุกภำคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่ำจะเป็นภำคกำรเมือง ภำครำชกำร โดยเฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมองจำก
ภำยนอกสังคมว่ำเป็นองค์กรที่เอื้อต่อกำรทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรำกฏข่ำวกำรทุจริตตำมสื่อและรำยงำน
ของทำงรำชกำรอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสกำรกระจำยอ ำนำจ และควำมศรัทธำต่อระบบกำร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอย่ำงยิ่ง ส่งผลให้ภำพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีนโยบำยใช้หลักธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรบริหำรงำนส่งเสริมให้
ภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชำชน
สำมำรถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบำะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับกำรทุจริตขององค์กร จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำ
มำตรกำรจัดให้มีระบบและช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรี
สะเกษ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้มีระบบ/ช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภำพ สะดวก ปลอดภัย ส ำหรับบุคลำกร
และประชำชน 
 2) เพื่อให้กำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภำคประชำชนและบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) พัฒนำระบบและช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์ ให้อยู่บนหน้ำ
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ต้องแยกต่ำงหำกจำกช่องทำงทั่วไป เพื่อเป็นกำรคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบำะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
และจัดให้มีช่องทำงกำรติดตำมเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอ ง และมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรหรือ
ควำมก้ำวหน้ำเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทรำบ 
  2) ด ำเนินกำรให้มีเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่ำวหำบุคลำกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ 
 3) ด ำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรร้องเรียนกำรทุจริตให้บุคลำกรและประชำชนทรำบ
โดยทั่วกัน 
 4) ด ำเนินกำรจัดท ำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 5) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรใหผู้้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทรำบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 



๙๖ 

 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ระบงุบประมำณที่ใช้ด ำเนินกำร 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ระบหุน่วยงำนทีร่ับผิดชอบด ำเนินกำร 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีระบบและช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยส ำหรับ     
ผู้ร้องเรียน 
 ผลลัพธ์ 
 ภำคประชำชนมีบทบำทในกำรเฝ้ำระวัง และติดตำม ตรวจสอบกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ (พิจำรณำ
จำกจ ำนวนข้อร้องเรียนจำกประชำชน, จ ำนวนเบำะแสะที่ประชำชนแจ้งหน่วยงำน) 
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