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ค ำน ำ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม

และความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานใน
การป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดจน
แสดงให้เห็นถึงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการท างานของหน่วยงานมาก
ยิ่งขึ้น  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้พัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 –2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 –2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยน าหลัก 
ธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน เป้าหมาย และประโยชน์ของการจัดท าแผน  

ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการใน 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมทั้งสิ้นจ านวน 35 โครงการ ดังนี้  

มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จ านวน 7 โครงการ  
มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จ านวน 17 โครงการ  
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จ านวน 5 โครงการ  
มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 6 โครงการ  
ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 –2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อน
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะน าไปสู่เป้าหมายของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 –2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่
ก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ”  

 
 

 
 
 



สำรบัญ 

เรื่อง            หน้ำ 

ส่วนที่ 1 บทน า 

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร         3 

2. หลักการและเหตุผล           8 
3. วัตถุประสงค์์การจัดท าแผน          9 
4. เป้าหมาย            9 
5. ประโยชน์์ของการจัดท าแผน                  10 
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต         12 
มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส       13 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน     16 
มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   17 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติที่ 1  การสร้างวัฒนธรรมสุจริต         20 

มิติที่ 2  การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส       35 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชน     71 

มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   82 
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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช 2560 มำตรำ 65 ก ำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศำสตร์ชำติ 

เป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำล เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำงๆ       
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพ่ือให้เป็นเอกภำพในกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว โดยมียุทธศำสตร์ชำติ 
20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) เป็นยุทธศำสตร์ชำติฉบับแรกของประเทศไทยตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
ที่จะยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้ำหมำยในกำร
พัฒนำประเทศให้“ประเทศชำติมั่นคงประชำชนมีควำมสุขเศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องสังคมเป็นธรรมฐำน
ทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน”โดยจะมีกำรยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติทั้งกำรพัฒนำคนในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม สร้ำงกำรเติบโต
บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) ในประเด็นที่ 
(21) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบก ำหนดเป้ำหมำยไว้ว่ำประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ โดยก ำหนดตัวชี้วัดไว้ว่ำในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต(Corruption 
Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และหรือได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 
คะแนน) เพ่ือให้บรรลุผลดังกล่ำว จึงได้น ำผลกำรประเมิน ITA ไปก ำหนดเป็นตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยไว้ว่ำ
หน่วยงำนที่เข้ำร่วมกำรประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2556 - 2570) ได้ก ำหนดตัวชี้วัดไว้ว่ำ ในปีพ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต
(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และหรือได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 57 คะแนนและ
หน่วยงำนที่เข้ำร่วมกำรประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป องค์กรเพ่ือควำม
โปร่งใสนำนำชำติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption 
Perception Index - CPI) ประจ ำปี 2563 ผลปรำกฏว่ำประเทศไทยได้ 36 คะแนนจำกคะแนนเต็ม           
100 คะแนน ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจำกปี 2562 แต่ในส่วนของอันดับได้ปรับตัวลดลงเป็นล ำดับที่ 104 จำกอันดับ 
101 ย่อมสะท้อนให้เห็นได้ว่ำประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหำกำรทุจริตอย่ำงเร่งด่วน โดยองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนที่มีควำมส ำคัญยิ่งในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ ำนวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนของรัฐภำยใต้โครงสร้ำงกำรจัดระเบียบบริหำร
รำชกำรตำมหลักกำรกระจำยอ ำนำจ กำรปกครองที่มุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจจำกส่วนกลำงลงสู่ท้องถิ่นและ 
เป็นกลไกหนึ่งในกำรส่งเสริมกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย เป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดท ำบริกำร
สำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส ำคัญในกำรพัฒนำท้องถิ่น
ซึ่งน ำไปสู่กำรพัฒนำทั่วทั้งประเทศ หำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรำศจำกกำรทุจริตน ำเงินงบประมำณ     
มำพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง พัฒนำเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชนอย่ำงแท้จริงแล้ว  ประเทศชำติก็จะมี      
ควำมเจริญก้ำวหน้ำทัดเทียมนำนำอำรยะประเทศ กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดควำมยั่งยืน     
รัฐจะต้องให้ควำมเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งกำรปกครองชุมชนของตนเองตำม
เจตนำรมณ์ของประชำชนในท้องถิ่นและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดท ำ
บริกำรสำธำรณะรวมทั้งมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจแก้ไขปัญหำในระดับพ้ืนที่  ส่วนกำรก ำกับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะท ำได้เท่ำที่จ ำเป็นตำมกรอบกฎหมำยก ำหนด และต้องเป็นไปเพ่ือกำรคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชำชนในท้องถิ่นทุจริตอย่ำงเห็นชัดเป็นรูปธรรมด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตและน ำแผน
ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหำรงำน
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ด้วยควำมโปร่งใสมีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีหรือ             
หลักธรรมำภิบำลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน อันเป็นกำรยกระดับมำตรฐำนในกำรป้องกันกำรทุจริตให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วทั้งประเทศด้วยกำรสร้ำงกลไกในกำรป้องกันกำรทุจริตขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ได้มีกรอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสส ำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ให้มีควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับที่เกี่ยวข้องดังนี้แผนระดับที่ 1 
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแผนระดับที่ 2 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นที่ 21 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนกำร
ปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติฉบับที ่12 ในส่วนยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมำภิบำลในสังคมไทยและนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติในส่วนเป้ำหมำยที่ให้
หน่วยงำนภำครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขกำรทุจริตและประชำชนไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตของหน่วยงำนภำครัฐ
โดยมีตัวชี้วัดคือค่ำดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยและระดับ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้องคือแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบโดยน ำหลักธรรมำภิบำลส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกในกำร
พัฒนำกรอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงให้สอดคล้อง
กับกรอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เพ่ือให้บรรลุค่ำเป้ำหมำยของแผนแม่บทฯที่ก ำหนดไว้ว่ำในปีพ.ศ.2570 
หน่วยงำนที่เข้ำร่วมกำรประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไปรวมทั้งประเทศไทย
ต้องมีคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และหรือได้
คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 57 คะแนน 

1. กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตในองค์กร  
 1.1 กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยงทุจริต  
   เป็นกำรก ำหนดเกณฑ์ส ำหรับใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตของกระบวนงำนหรือ
โครงกำรที่ด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมโดยพิจำรณำจำก 2 ปัจจัยคือด้ำนโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริต
(Likelihood) และด้ำนผลกระทบ (Impact) ดังนี้  

  โอกำสที่จะเกิด (Likelihood) พิจำรณำควำมเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงใน
ช่วงเวลำหนึ่งในรูปควำมถี่หรือควำมน่ำจะเป็นที่จะเกิดเหตุกำรณ์นั้นๆ  

  ผลกระทบ (Impact) กำรวัดควำมรุนแรงของควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นจำกควำมเสี่ยงนั้นโดย
สำมำรถแบ่งเป็นผลกระทบทำงด้ำนกำรเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่กำรเงิน 

โดยได้ก ำหนดเกณฑ์โอกำสเกิดกำรทุจริต (Likelihood) และระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ดังนี้  

(1) เกณฑ์โอกำสเกิดกำรทุจริต (Likelihood) 
 

โอกำสเกิดกำรทุจริต (Likelihood) 
5 โอกำสเกิดกำรกระท ำทุจริตมำกกว่ำ 5 ครั้งต่อปี 
4 โอกำสเกิดกำรกระท ำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี 
3 โอกำสเกิดกำรกระท ำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี 
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2 โอกำสเกิดกำรกระท ำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี 
1 โอกำสเกิดกำรกระท ำทุจริต 1 ครั้งต่อปี 

 

  (2) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) 
  - เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ทำงด้ำนกำรเงิน 

ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
5 ควำมเสียหำยตั้งแต่ 500,000 บำทข้ึนไป 
4 ควำมเสียหำยตั้งแต่ 100,000 บำทถึง 500,000 บำท 
3 ควำมเสียหำยตั้งแต่   10,000 บำทถึง 100,000 บำท 
2 ควำมเสียหำยตั้งแต่     1,000 บำทถึง  10,000 บำท 
1 ควำมเสียหำยตั้งแต่           0 บำทถึง   1,000  บำท 

 

  - เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทำงด้ำนกำรเงิน 

ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
5 เกิดควำมเสียหำยต่อรัฐ 
4 ภำพลักษณ์ของหน่วยงำนติดลบเรื่องควำมโปร่งใส 
3 สื่อมวลชน์สังคมออนไลน์ลงข่ำวและสังคมให้ควำมสนใจ 
2 หน่วยตรวจสอบของหน่วยงำนหรือภำยนอกเข้ำตรวจสอบข้อเท็จจริง 
1 ปรำกฏข่ำวลือที่อำจพำดพิงคนภำยในหน่วยงำน์มีกำรร้องเรียน์แจ้งเบำะแส

กำรทุจริต 
 

 1.2 เกณฑ์กำรวัดระดับควำมรุนแรงของควำมเสี่ยงกำรทุจริต (Risk Score)  
  กำรให้คะแนนควำมเสี่ยงกำรทุจริตพิจำรณำจำกขั้นตอนกำรด ำเนินงำนและจำกปัจจัย 2 ปัจจัย 
คือโอกำสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับควำมรุนแรงของควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
(Risk Score) เพ่ือน ำมำจัดระดับควำมรุนแรงของควำมเสี่ยงกำรทุจริตว่ำอยู่ในระดับใด 

 

Risk Score 

โอกำสเกิด 
ผลกระทบ 

1 2 3 4 5 
5 สูง สูง สูงมำก สูงมำก สูงมำก 
4 ปำนกลำง สูง สูง สูงมำก สูงมำก 
3 ต่ ำ ปำนกลำง สูง สูง สูงมำก 
2 ต่ ำ ต่ ำ ปำนกลำง สูง สูงมำก 
1 ต่ ำ ต่ ำ ปำนกลำง สูง สูง 

ระดับควำมรุนแรงของควำมเสี่ยงกำรทุจริต  
สีเขียว   หมำยถึง  ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ 
สีเหลือง หมำยถึง  ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง  
สีส้ม   หมำยถึง  ควำมเสี่ยงระดับสูง  
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  สีแดง   หมำยถึง  ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก 
 

  1.3 กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

ล ำดับ
ที ่

ขั้นตอน 
กำรด ำเนินงำน 

ประเด็นควำมเสี่ยง
กำรทุจริต 

Risk Score มำตรกำร 
ควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

1 กำรบริหำรงำนของ
หน่วยงำน และกำร
ป ฏิ บั ติ ง ำ น ข อ ง
บุคลำกร  
 

1. ผู้บริหำรด ำเนินกำร
ต ำ ม น โ ย บ ำ ย ข อ ง
ตนเอง แทรกแซงกำร
ป ฏิ บั ติ ง ำ น ข อ ง
เจ้ำหน้ำที่  ซึ่ งอำจขัด
ต่ อ ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ที่
เกี่ยวข้อง  
2.  บุ ค ล ำ ก ร ข อ ง
หน่วยงำนปฏิบัติตำม
นโยบำยของผู้บริหำร 
โดยไม่มีกฎ ระเบียบ
รองรับ 

ต่ ำ 1. โครงกำรส่งเสริมกำรบริหำรงำน
ตำมหลักธรรมำภิบำลเพ่ือป้องกัน
กำรทุจริต  
2. มำตรกำรแสดงเจตนำรมณ์ในกำร
น ำ ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม ม ำ ใ ช้ ใ น ก ำ ร
บริหำรงำนของผู้บริหำรด้วยกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำร
ทุจริตเ พ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส  
3. มำตรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ป้ องกันกำรทุ จ ริ ต เ พ่ือยกระดับ
คุณธรรมและควำมโปร่งใส  

 
ล ำดับ

ที ่
ขั้นตอน 

กำรด ำเนินงำน 
ประเด็นควำมเสี่ยง

กำรทุจริต 

Risk Score มำตรกำร 
ควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

  3.  บุ ค ล ำ ก ร ข อ ง
ห น่ ว ย ง ำ น ไ ม่ ใ ห้
ควำมส ำ คัญกับกำร
ปฏิบัติ ง ำน เอำงำน
ส่วนตัวมำท ำที่ท ำงำน 
ขำดควำมรับผิดชอบ
ต่อกำรปฏิบัติงำน 

 4. โครงกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำน
กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบัติงำน ส ำหรับบุคลำกรของ
หน่วยงำน ผู้บริหำรและสมำชิกสภำ
ท้องถิ่น 
5. มำตรกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติงำน
ตำมประมวลจริยธรรมขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
6. โครงกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมต่อต้ำน
กำรทุจรติ 
7. มำตรกำรประเมินควำมคุ้มค่ำใน
กำรบริหำรงำนของหน่วยงำน 

2 ก ำ ร บ ริ ห ำ ร ง ำ น
บุคคล  
 

ก ำ ร บ ร ร จุ แ ต่ ง ตั้ ง 
โยกย้ ำย โอน เลื่ อน
ต ำแหน่ ง / เ งิ น เดื อน 
และกำรมอบหมำยงำน 
ไม่ เป็นธรรม เอำแต่
พวกพ้อง หรือมีกำร

ต่ ำ 1. มำตรกำรเปิดเผยข้อมูลกำร
บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
แก่สำธำรณะ 
2. มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสใน
กำรบริหำรงำนบุคคล 
3. กิจกรรมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำร
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เ รี ย ก รั บ เ งิ น เ พ่ื อ ให้
ได้รับกำรแต่งตั้งหรือ
เลื่อนต ำแหน่ง 

พิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน 
4. มำตรกำรน ำผลกำรประเมินควำม
พึ งพอใ จขอ งประช ำชน ในกำ ร
ให้บริกำรมำใช้ในกำรเลื่อนขั้น เลื่อน
เงินเดือน ของบุคลำกร 

3 กำรบริหำรกำรเงิน 
งบประมำณ กำร
จัดซื้อจัดจ้ำง กำร
บริหำรพัสดุ  และ
กำรใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของทำง
รำชกำร 

1. กำรบริหำรกำรเงิน 
งบประมำณ กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุ     
ไม่เป็นไปตำมระเบียบ
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  หรื อไม่
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
หรือใช้เงินไม่เกิด 

ต่ ำ 1. มำตรกำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงิน
ตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี 
2. กิจกรรมวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำงประจ ำปี 
3. มำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของหน่วยงำน 

 
ล ำดับ

ที ่
ขั้นตอน 

กำรด ำเนินงำน 
ประเด็นควำมเสี่ยง

กำรทุจริต 

Risk Score มำตรกำร 
ควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

  ประโยชน์กับรำชกำร 
 
 
2. น ำทรัพย์สินของทำง
รำชกำรไปใช้ประโยชน์
ส่วนตน 

 
 
 
ปำนกลำง 

4. มำตรกำรป้องกันกำรใช้จ่ำยงบ 
ป ร ะ ม ำ ณ ที่ ไ ม่ ส ม ค ว ร  ผิ ด
วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภำพ 
6. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมโปร่งใส
ในกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
7. โครงกำรปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ส่ ว น ต น แ ล ะ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

4 ก ำ ร ใ ห้ บ ริ ก ำ ร
สำธำรณะ/บริกำร
ประชำชน 

1. ไม่ให้บริกำรแก่
ประชำชนตำมล ำดับ 
อันเนื่องมำจำกควำม 
สัมพันธ์ส่วนตัว หรือ
กำรให้สิทธิ พิ เศษแก่ 
คนบำงกลุ่ม หรือมีกำร
ติดสินบนเพ่ือให้ได้คิว
เร็วขึ้น 
2. มีกำรเรียกรับเงิน
พิ เ ศ ษ จ ำ ก ผู้ ข อ รั บ
บริกำรนอกเหนือจำก
ค่ำธรรมเนียมปกติ เพ่ือ
แลกกับกำรให้บริกำร 
ห รื อ ก ำ ร พิ จ ำ ร ณ ำ
อนุมัติอนุญำต 

ต่ ำ 1. มำตรกำร NO Gift Policy 
2. โครงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรม  
กำรให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
3.  โครงกำร พัฒนำคุณภำพกำร
ให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำ- 
ภิบำล 
4. โครงกำรบุคลำกรต้นแบบ ด้ำน 
“บริกำรเป็นเลิศ” 
5 .  โ ค ร ง ก ำ ร พั ฒ น ำ ร ะบ บ ก ำ ร
ให้บริ กำรประชำชนผ่ ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
6. มำตรกำรจัดให้มีระบบและช่อง
ทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำร
ทุจริตของหน่วยงำน 
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3. ให้บริกำรไม่เป็นไป
ตำมมำตรฐำน เช่น ใช้
เวลำให้บริกำรนำนกว่ำ
ที่ก ำหนดไว้ 

 
2. หลักกำรและเหตุผล  
 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 65 ก ำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศำสตร์

ชำติเป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักธรรมำภิบำลเพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพ่ือให้เป็นเอกภำพในกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว โดยมียุทธศำสตร์ชำติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศำสตร์ชำติฉบับแรกของประเทศไทยตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
ที่จะเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลตำมวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 กล่ำวคือ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้ำหมำยใน
กำรพัฒนำประเทศให้ “ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม 
ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” โดยจะมีกำรยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติ ทั้งกำรพัฒนำคนใน
ทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม สร้ำงกำร
เติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) กำรต่อต้ำนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ ก ำหนดเป้ำหมำยไว้ว่ำ ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก ำหนดตัวชี้วัด
ไว้ว่ำ ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index - CPI)    
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพ่ือให้บรรลุผล
ดังกล่ำว จึงได้น ำผลกำรประเมิน ITA ไปก ำหนดเป็นตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยไว้ว่ำหน่วยงำนที่เข้ำร่วมกำรประเมิน 
ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก ำหนด
ตัวชี้วัดไว้ว่ำ ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 57 คะแนน และหน่วยงำนที่เข้ำร่วมกำร
ประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป  

 องค์กรเพ่ือควำมโปร่งใสนำนำชำติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนี
กำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจ ำปี 2564 ผลปรำกฏว่ำประเทศไทยได้ 35 คะแนน 
จำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 โลก ซึ่งลดลงจำกปี 2563 ย่อมสะท้อนให้ได้เห็นว่ำประเทศไทย
ยังต้องแก้ไขปัญหำกำรทุจริตอย่ำงเร่งด่วน  
  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนที่มีควำมส ำคัญยิ่งในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนของรัฐ
ภำยใต้โครงสร้ำงกำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรกระจำยอ ำนำจกำรปกครอง ที่มุ่งเน้นกำรกระจำย
อ ำนำจจำกส่วนกลำงลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในกำรส่งเสริมกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย          
เป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น 
ถือเป็นกลไกส ำคัญในกำรพัฒนำท้องถิ่นซึ่งน ำไปสู่กำรพัฒนำทั่วทั้งประเทศ หำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปรำศจำกกำรทุจริต น ำเงินงบประมำณมำพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง พัฒนำเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชนอย่ำง
แท้จริงแล้ว ประเทศชำติก็จะมีควำมเจริญก้ำวหน้ำทัดเทียมนำนำอำรยะประเทศ กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดควำมยั่งยืน รัฐจะต้องให้ควำมเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งกำร
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ปกครองชุมชนของตนเองตำมเจตนำรมณ์ของประชำชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจแก้ไขปัญหำในระดับพ้ืนที่  
ส่วนกำรก ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท ำได้เท่ำที่จ ำเป็นตำมกรอบกฎหมำยก ำหนด และต้องเป็นไป
เพ่ือกำรคุ้มครองประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น 
  ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
ควบคู่ไปกับกำรป้องกันกำรทุจริต โดยได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตและน ำไปสู่กำรปฏิบัติ
ให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร (พ.ศ. 2566 
– 2570) อันจะส่งผลต่อกำรขับเคลื่อนให้บรรลุค่ำเป้ำหมำยของแผนแม่บทฯ ที่ก ำหนดไว้ว่ำในปี พ.ศ. 2570 
หน่วยงำนที่เข้ำร่วมกำรประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศ
ไทยต้องมีคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/
หรือได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 57 คะแนน 
 

 3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
  (1) เพ่ือแสดงเจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครต่อสำธำรณชน 
  (2) เพ่ือสร้ำงวัฒนธรรมสุจริต โดยกำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตำมประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนท้องถิ่น 
ปรำศจำกพฤติกรรมที่ส่อไปในทำงทุจริต กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ 
  (3) เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 
เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  (4) เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรป้องกันตรวจสอบและต่อต้ำนกำรทุจริต ให้
สอดคล้องและเหมำะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  (5) เพ่ือยกระดับกลไกกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครที่มี
ประสิทธิภำพ เข้มแข็ง และลดกำรทุจริต 
 4. เป้ำหมำย 
  (1) ข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมือง ข้ำรำชกำรประจ ำ บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
รวมทั้ง ประชำชนในท้องถิ่นมีจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้บังเกิดประโยชน์์สุขแก่
ประชำชน ในท้องถิ่น ปรำศจำกกำรก่อให้เกิดข้อสงสัยในกำรประพฤติปฏิบัติตำมมำตรฐำนจริยธรรม กำรขัดกันแห่ง 
ผลประโยชน์์และแสวงหำประโยชน์์โดยมิชอบ 
  (2) มีเครื่องมือ/มำตรกำรกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถป้องกันปัญหำเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของขำ้รำชกำร 
  (3) โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำรที่สนับสนุนให้สำธำรณะและภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนหรือบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
  (4) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครมีแผนงำนที่มีประสิทธิภำพ ลดโอกำสในกำรกระท ำกำร
ทุจริตและ ประพฤติชอบ จนเป็นที่ยอมรับจำกทุกภำคส่วน 

5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน  
 (1) เป็นกลไกและเครื่องมือที่ส ำคัญในกำรป้องกันกำรทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์์กรส่งผลให้กำร

บริหำรงำนมีควำมโปร่งใส 
 (2) จัดท ำบริกำรสำธำรณะแกป่ระชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและลดปัญหำกำรทุจริตได้ 



9 
 

 (3) ก่อให้เกิดควำมเชื่อมั่น ควำมพึงพอใจ และศรัทธำของประชำชนต่อกำรบริหำรงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด 

 (4) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจัดท ำแผนป้องกันกำรทุจริตและน ำไปสู่กำรปฏิบัติและนำไปสู่กำร
ปฏิบัติแล้วจะส่งผลถึงระดับคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำ เนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) ด้วย 
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ส่วนที ่2 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 

(พ.ศ.2566–2570) 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
2566 2567 2568 2569 2570 

หมำย
เหตุ 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

1.  กำรสร้ ำ ง
วั ฒ น ธ ร ร ม
สุจริต  
 

1. 1 ก ำ ร เ ส ริ ม ส ร้ ำ ง
จิ ต ส ำ นึ ก แล ะคว ำ ม
ตระหนักแก่บุคลำกรทั้ง
ข้ ำรำชกำรกำรเมือง
ฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำร
ก ำ ร เ มื อ ง ฝ่ ำ ย ส ภ ำ
ท้ อ ง ถิ่ น  แ ล ะ ฝ่ ำ ย
ป ร ะ จ ำ ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

1. มำตรกำร "ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำม
ประมวลจริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสกลนคร" 
2. โครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ควำมรู้
ด้ำนกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติงำนให้แก่บุคลำกรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่น 
3. โครงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
4. โครงกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

 
ไม่ใช้

งบประมำณ 
 
 

180,000 
 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

 
ไม่ใช้

งบประมำณ 
 
 

180,000 
 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

 
ไม่ใช้

งบประมำณ 
 
 

180,000 
 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

 
ไม่ใช้

งบประมำณ 
 
 

180,000 
 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

 
ไม่ใช้

งบประมำณ 
 
 

180,000 
 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

 

 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
2566 2567 2568 2569 2570 

หมำย
เหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
 1.2 กำรเสริมสร้ำง

จิ ต ส ำ นึ ก แล ะคว ำ ม
ตระหนักแก่ประชำชน
ทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 

5. โครงกำรปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่ วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
6. โครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิตตำมหลัก

100,000 
 
 

100,000 

100,000 
 
 

100,000 

100,000 
 
 

100,000 

100,000 
 
 

100,000 

100,000 
 
 

100,000 
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ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึก

และควำมตระหนักแก่
เด็กและเยำวชน 

7.โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็ก
และเยำวชนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สกลนคร 

112,000 112,000 112,000 112,000 112,000  

รวม จ ำนวน 7 โครงกำร 492,000 492,000 492,000 492,000 492,000  
2. กำรบริหำร
รำชกำรด้วย
ควำมโปร่งใส  

 

2.1 กำรเปิดเผยข้อมูล
สำธำรณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

8. มำตรกำรปรับปรุงและพัฒนำศูนย์ข้อมูล
ข่ ำวสำรเ พ่ือ เผยแพร่ข้อมูลข่ ำวสำรแก่
ประชำชน 
9. มำตรกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ และ
ก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะ
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

 
ไม่ใช้

งบประมำณ 
 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

 
ไม่ใช้

งบประมำณ 
 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

 
ไม่ใช้

งบประมำณ 
 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

 
ไม่ใช้

งบประมำณ 
 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

 
ไม่ใช้

งบประมำณ 
 

 

 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
2566 2567 2568 2569 2570 

หมำย
เหตุ 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

 2.2 มำตรกำรส่งเสริม
คุณธร รมและควำม
โปร่งใส  

10. มำตรกำรแสดงเจตนำรมณ์ในกำรน ำหลัก
คุณธรรมมำใช้ในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครด้วยกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
11. มำตรกำร NO Gift Policy 
 
12. มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สกลนคร 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 
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13. มำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
14. โครงกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
15. มำตรกำรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำร
บริหำรงำนบุคคล  

ไม่ใช้
งบประมำณ 

80,000 
 
 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

80,000 
 
 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

80,000 
 
 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

80,000 
 
 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

80,000 
 
 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
2566 2567 2568 2569 2570 

หมำย
เหตุ 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

  16. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำร
ใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
17. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำร
บริหำรงบประมำณ 
18. กิจกรรม “สร้ำงควำมโปร่งใสในกำร
พิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
19. มำตรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
กำรทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำม
โปร่งใส 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

 

 

 2.3 มำตรกำรลดกำรใช้
ดุ ล พิ นิ จ ใ น ก ำ ร
ปฏิบัติงำน 

20. มำตรกำร "จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมหลักธรรมำภิบำล" 
21. กิจกรรม “กำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติ
รำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

ไม่ใช้
งบประมำณ

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ

ไม่ใช้
งบประมำณ 
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สกลนคร” 
 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
2566 2567 2568 2569 2570 

หมำย
เหตุ 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

  22. โครงกำรจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชน
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
23. มำตรกำรออกค ำสั่ งมอบหมำยของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
24. มำตรกำรกระจำยอ ำนำจขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

 

รวม จ ำนวน 17 โครงกำร 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000  
3. กำรส่งเสริม
บทบำทและ
กำรมีส่วนร่วม
ข อ ง ภ ำ ค
ประชำชน  

3. 1 ก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ประชำชนมีส่วนร่วม
บ ริ ห ำ ร กิ จ ก ำ ร ข อ ง
องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น  

25. โครงกำรจัดเวทีประชำคม 
26. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนใน
กำรบริหำรกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสกลนคร 
27.  กิจกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สกลนคร 

1,223,000 
390,592 

 
 

ไม่ใช้
งบประมำณ 
 

1,223,000 
390,592 

 
 

ไม่ใช้
งบประมำณ 
 

1,223,000 
390,592 

 
 

ไม่ใช้
งบประมำณ 
 

1,223,000 
390,592 

 
 

ไม่ใช้
งบประมำณ 
 

1,223,000 
390,592 

 
 

ไม่ใช้
งบประมำณ 
 

 

 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
2566 2567 2568 2569 2570 

หมำย
เหตุ 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

 3.2 กำรรับ ฟั งควำม
คิด เห็ น  กำรรั บและ

28. มำตรกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 
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ต อ บ ส น อ ง เ รื่ อ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชำชน  

สกลนคร 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 3.3 กำรส่งเสริมกำรมี

ส่วนร่วมของภำค
ประชำชน์และบูรณำ
กำรทุกภำคส่วนเพื่อ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

29.  กิจกรรมบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพ่ือ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

 

รวม จ ำนวน 6 โครงกำร 1,613,592 1,613,592 1,613,592 1,613,592 1,613,592  
4. กำรยกระดับ 
ก ล ไ ก ก ำ ร
ตรวจสอบกำร
ด ำเนิน งำนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

4.1 กำรจัดวำงระบบ
ตรวจสอบภำยใน กำร
ควบคุมภำยใน และ
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
กำรทุจริต  
 

30. โครงกำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยใน
ประจ ำปี 
31. กิจกรรมติดตำมประเมินผลกำรควบคุม
ภำยใน 
 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

 

 

 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
2566 2567 2568 2569 2570 

หมำย
เหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
  

 
32. มำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำร
ทุจ ริ ตขององค์ กำรบริ หำรส่ วนจั งหวั ด
สกลนคร 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

 

 4. 2 ก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม
บทบำทกำรตรวจสอบ
ของสภำท้องถิ่น 

33. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพ
สมำชิกสภำท้องถิ่น 

1,300,000 
 

1,300,000 
 

1,300,000 
 

1,300,000 
 

1,300,000 
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 4.3 มำตรกำรจัดกำร
เรื่องร้องเรียนกำรทุจริต  

 

34. มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับ
แจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริตขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
35. มำตรกำรจัดให้มีระบบและช่องทำงกำร
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

 
ไม่ใช้

งบประมำณ 
 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

 
ไม่ใช้

งบประมำณ 
 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

 
ไม่ใช้

งบประมำณ 
 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

 
ไม่ใช้

งบประมำณ 
 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

 
ไม่ใช้

งบประมำณ 
 

 

รวม จ ำนวน 6 โครงกำร 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000  
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ส่วนที ่3 
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
มำตรกำรตำมแผนปฏิบัติกำรฯ 
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ส่วนที่ 3 
มิติที่ 1 กำรสร้ำงวัฒนธรรมสุจริต 

1.1 กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำร
กำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1.1 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ และกำร
ประพฤติตนตำมประมวลจริยธรรม 

 

ล ำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร "ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
   สกลนคร" 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครได้ประกำศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัดสกลนคร โดยก ำหนดกลไกและระบบในกำรบังคับใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมดังกล่ำว ให้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำผิดทำงวินัย ซึ่งมีกำรก ำหนดขั้นตอนกำรลงโทษตำม
ควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระท ำ นอกจำกนี้ ส ำนักงำน ก.พ. ได้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนกรณีกำรเรี่ยไร และกรณีกำรให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือก ำหนดให้ข้ำรำชกำรต้องละเว้นจำกกำรแสวงหำประโยชน์ที่มิชอบ โดยอำศัยต ำแหน่งหน้ำที่
และไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตำมนัยหนังสือส ำนักงำน 
ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวำคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรน ำแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำวมำปรับใช้เป็นแนวทำงในกำรถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสในกำร
ปฏิบัติงำนและเป็นที่เชื่อถือไว้วำงใจของประชำชน องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครจึงได้จัดท ำมำตรกำร 
“ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร” ขึ้น เพ่ือให้บุคลำกรทั้ง
ฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำยประจ ำทุกระดับน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
ไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเป็นเครื่องมือก ำกับควำมประพฤติของข้ำรำชกำรให้มีควำมโปร่งใส มีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน
ที่ชัดเจนและเป็นสำกล 
 2) เพ่ือยึดถือเป็นหลักกำรและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือกำรตรวจสอบกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 3) เพ่ือท ำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมควำมน่ำเชื่อถือ เกิดควำมมั่นใจแก่ผู้รับบริกำรและ
ประชำชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 4) เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่ำงองค์กรและข้ำรำชกำรในทุกระดับ โดยให้ฝ่ำยบริหำรใช้อ ำนำจใน
ขอบเขต สร้ำงระบบควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำรต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชำต่อประชำชนและต่อ
สังคม ตำมล ำดับ 
 5) เพ่ือป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบและควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 
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4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำน อปท. ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป 300 คน 
 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ำมำตรกำรและขออนุมัติด ำเนินกำรต่อผู้มีอ ำนำจ 
 2) ก ำหนดแนวทำง รูปแบบ และช่องทำงในกำรเผยแพร่ประมวลจริยธรรมส ำหรับบุคคลในองค์กรและ
สำธำรณชน 
 3) ประสำนงำนบุคคลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือด ำเนินกำรตำมแนวทำงและรูปแบบที่ก ำหนด 
 4) ด ำเนินกำรเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่ำนิยมส ำหรับองค์กร ข้ำรำชกำรทุกคนพึงยึดถือเป็น
แนวทำงปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ ตำมแนวทำงและรูปแบบที่ก ำหนด 
 5) ด ำเนินกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นกำรทั่วไปแก่สำธำรณชน
ให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตำมตรวจสอบ (ตำมประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร เรื่อง 
ก ำหนดให้ข้อมูลข่ำวสำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนควำมโปร่งใสและตัวชี้วัดควำมโปร่งใสของหน่วยงำนของรัฐเป็น
ข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องจัดไว้ให้ประชำชนตรวจดูได้ตำมมำตรำ 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำร พ.ศ. 2540 ตำมแนวทำงและรูปแบบที่ก ำหนด) 
 6) ประเมินและติดตำมผลกำรด ำเนินกำร 
 7) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ไตรมำส 1 
 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีกำรเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่ำงน้อย 3 ช่องทำง 
 2) คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำน อปท. ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจแนวทำงกำรปฏิบัติตัวตำมประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
 

 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำน อปท. ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสกลนคร ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร (ส ำรวจโดยใช้แบบ
ประเมินติดตำมผล) 
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ล ำดับที่ 2 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติงำนให้แก่บุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่น 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ ำเป็นต้องด ำเนินโครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน ส ำหรับบุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหำรและสมำชิกสภำ
ท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนกฎหมำย ระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ บุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่น เพ่ือให้
กำรบริหำรงำน และปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้บุคลำกร ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบ

กฎหมำย ที่เก่ียวข้องในกำรบริหำรงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) เพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่น ให้มีควำมพร้อมในองค์ควำมรู้

เกี่ยวกับกฎหมำย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรรำชกำร 
3) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหำรงำนโดยยึดอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับใน

กำรปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัดด้วยควำมชอบธรรม ค ำนึงถึงสิทธิเสรีภำพของประชำชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
บุคลำกร ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่น 300 คน 
 

5. วิธีด ำเนินกำร 
1) จัดท ำโครงกำร/แผนงำนและขออนุมัติด ำเนินโครงกำร/แผน ต่อผู้บริหำร 
2) ก ำหนดกรอบเนื้อหำสำระในกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

ส ำหรับบุคลำกร ผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่น 
3) เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องส ำหรับบุคลำกร 

ผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่นผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชำสัมพันธ์ 
จดหมำยข่ำว เป็นต้น 

4) ประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินกำร 
5) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำส 2 
 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมำณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
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 ผลผลิต 
 1) มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องส ำหรับบุคลำกร 
ผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่นผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชำสัมพันธ์ 
จดหมำยข่ำว อย่ำงน้อย 5 ช่องทำง และไม่น้อยกว่ำปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชำสัมพันธ์รำยไตรมำส) 
 2) บุคลำกร ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่น มีองค์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็น
แนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรรำชกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 (ส ำรวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรบริหำรงำนโดยยึดอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัดด้วยควำมชอบธรรม ค ำนึงถึงสิทธิเสรีภำพของประชำชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตำมผล/แบบสอบถำมประชำชน) 
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 1.1.2 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรยึดม่ันผลประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์
ส่วนตนที่จะไม่ท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

ล ำดับที่ 3 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
ด้วยสถำนกำรณ์หรือกำรกระท ำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ำมำเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อกำร

ตัดสินใจหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่ง กำรกระท ำดังกล่ำวอำจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ ตัว ทั้งเจตนำหรือไม่
เจตนำหรือหรือบำงเรื่องเป็นกำรปฏิบัติสืบต่อกันมำจนไม่เห็นว่ำจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่ำงใด พฤติกรรมเหล่ำนี้เป็น
กำรกระท ำควำมผิดทำงจริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ต้องค ำนึงถึงผลประโยชน์สำธำรณะ (ประโยชน์ของ
ส่ ว น ร ว ม )  แ ต่ ก ลั บ ตั ด สิ น ใ จ ป ฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ โ ด ย ค ำ นึ ง ถึ ง ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ต น เ อ ง ห รื อ พ ว ก พ้ อ ง 
ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครจึงได้ด ำเนินโครงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดสกลนคร เพื่อป้องกันกำรทุจริตในกำรปฏิบัติรำชกำร 

 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่พนักงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 พนักงำนของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 100 คน 
 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดตั้งคณะท ำงำน/มอบหมำยผู้รับผิดชอบ เพ่ือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของต ำแหน่งต่ำงๆ 
 2) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดท ำร่ำง
คู่มือ/แนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3) จัดเวทีเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นข้อเสนอแนะจำกบุคลำกรภำยในองค์กรเพ่ือพัฒนำและปรับปรุงแนว
ทำงกำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตำม
ข้อเสนอแนะที่ได้จำกเวทีรับฟังควำมคิดเห็นฯ และจัดท ำคู่มือ/แนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 5) จัดประชุมเพ่ือให้ควำมรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลำกรของหน่วยงำน 
 6) เผยแพร่คู่มือ/แนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลำกรของหน่วยงำน 
และสำธำรณะชนให้รับทรำบ 
 7) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ไตรมำส 3 
 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 180,000.00 บำท 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) พนักงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ร้อย
ละ 80 ของจ ำนวนพนักงำนฯ (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบควำมรู้) 
 2) มีคู่มือ/แนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ ำนวน 1 ชุด 
 3) มีกำรเผยแพร่คู่มือ/แนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สำธำรณชน อย่ำงน้อย 2 ช่องทำง 
(เช่น เว็บไซต์หน่วยงำน บอร์ดประชำสัมพันธ์หน่วยงำน หนังสือเวียน) 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครมีควำมประพฤติปฏิบัติงำนไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตำมผล) 
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 1.1.3 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
ล ำดับที่ 4 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ก ำหนดเป้ำหมำยไว้ว่ำ ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นกำรสร้ำง
วัฒนธรรมสุจริต ส่งเสริมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้มีควำมใสสะอำดปรำศจำก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทำงทุจริต ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครจึงได้ก ำหนดด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำง
องค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตขึ้น เพ่ือให้บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต สอดส่องเฝ้ำระวังไม่ให้เกิดกำรกระท ำกำรทุจริต ร่วมกันต่อต้ำนกำรทุจริต อันจะ
น ำไปสู่กำรเป็นองค์กรที่ปลอดทุจริตในที่สุด 

 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแก่คณะผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น 

ข้ำรำชกำรฝ่ำยประจ ำ ลูกจ้ำงประจ ำ ตลอดจนพนักงำนทั่วไป 
2) เพ่ือให้คณะผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น ข้ำรำชกำรฝ่ำยประจ ำ ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนทั่วไป 

เฝ้ำระวังกำรทุจริต และร่วมกันต่อต้ำนกำรทุจริต 
 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น ข้ำรำชกำรฝ่ำยประจ ำ ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนทั่วไป ขององค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 300 คน 
 

5. วิธีด ำเนินกำร 
1) จัดท ำโครงกำรและขออนุมัติต่อผู้มีอ ำนำจ 
2) ประสำนบุคคลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือก ำหนดรูปแบบและแนวทำงในกำรเผยแพร่ข้อมูล 
3) รวบรวมและเรียบเรียงฐำนข้อมูล/องค์ควำมรู้เกี่ยวข้องกับกำรปลูกจิตส ำนึกด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
4) น ำข้อมูลที่ได้มำจัดท ำเป็นสื่อเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ตำมรูปแบบที่ก ำหนด (เช่น แผ่นพับ จดหมำยข่ำว 

วีดีทัศน์ ป้ำยประชำสัมพันธ์ เป็นต้น) 
5) ด ำเนินกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์และสร้ำงเสริมองค์ควำมรู้ ให้บุคลำกรในสังกัดได้รับทรำบและถือ

ปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด ตำมแนวทำงและช่องทำงที่ก ำหนด 
 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมำณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีกำรเผยแพร่ข้อมูล/องค์กรควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตจ ำนวนอย่ำงน้อย 5 เรื่องข้ึนไป 
2) คณะผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น ข้ำรำชกำรฝ่ำยประจ ำ ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนทั่วไป มีควำมรู้

ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น ข้ำรำชกำรฝ่ำยประจ ำ ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนทั่วไป เฝ้ำระวังกำร

ทุจริต และร่วมกันต่อต้ำนกำรทุจริต (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตำมผล) 
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1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 
 1.2.1 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ แยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

ล ำดับที่ 5 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับกำรกล่ำวถึงอย่ำงกว้ำงขวำงในรอบ

หลำยปีที่ผ่ำนมำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในช่วงระยะเวลำที่ประเทศไทยก ำลังเผชิญกับปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชัน
ของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับสูงในองค์กรต่ำงๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำ
เศรษฐกิ จและสั ง คมของประ เทศรวมทั้ ง ไ ด้ ส ร้ ำ งคว ำม เสี ยหำย ให้ กั บประชำชน โดยส่ วนรวม 
จำกสถำนกำรณ์ข้ำงต้น จ ำเป็นที่หน่วยงำนภำครัฐต้องเร่งปลูกฝังองค์ควำมรู้ให้ประชำชนมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจำกปัญหำ
ควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็น
ปัญหำเชิงโครงสร้ำงที่เกี่ยวข้องกับหลำยมิติ ทั้งมิติด้ำนสังคม กำรเมืองและกำรบริหำรที่ส ำคัญสะท้อนถึง
วัฒนธรรมและค่ำนิยมในกำรบริหำรที่ด้อยพัฒนำ 

ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครจึงได้จัดท ำโครงกำรปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมขึ้น เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ประชำชนสำมำรถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมได้ ส่งเสริมให้ประชำชนใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ ำวั น ร่วม
ปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติ ท ำให้เกิดเป็นค่ำนิยมที่จะไม่ยอมรับกำรทุจริต 

 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ประชำชนสำมำรถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวมได้ 
2) เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนร่วม 
3) เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนรักษำสำธำรณประโยชน์และสำธำรณูปโภคของชุมชน 

 4) เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ ำวัน 
 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชำชนในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 100 คน 

 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ำโครงกำรเพื่อขออนุมัติต่อผู้มีอ ำนำจอนุมัติ 
 2) มอบหมำยงำนให้กับผู้รับผิดชอบโครงกำร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวำงแผนและจัดเตรียมโครงกำร 
 3) ก ำหนดรูปแบบ/แนวทำง/ก ำหนดกำรและหัวข้อกำรอบรม 
 4) ประสำนงำนกับบุคคลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหำวิทยำกร, เชิญกลุ่มเป้ำหมำย 
 5) ด ำเนินกำรตำมรูปแบบ/ก ำหนดกำร ที่ก ำหนดไว้ 
 6) ประเมินและติดตำมผลกำรด ำเนินกำร 
 7) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ไตรมำส 2 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 100,000.00 บำท 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีกำรจัดอบรมให้กับประชำชน จ ำนวน 1 ครั้ง 
 2) ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนร่วมได้ร้อยละ 80 ของจ ำนวน
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
 3) ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในชีวิตประจ ำวันร้อย
ละ 80 ของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
 ผลลัพธ์ 
 

 1) ประชำชนร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนร่วม และสำธำรณประโยชน์ (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมิน
ติดตำมผล) 
 2) ประชำชนมีกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในชีวิตประจ ำวัน (ส ำรวจโดยใช้แบบ
ประเมินติดตำมผล) 
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 1.2.2 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ล ำดับที่ 6 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 65 ก ำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศำสตร์

ชำติเป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักธรรมำภิบำลเพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว โดยยุทธศำสตร์ชำติ 20 
ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศำสตร์ชำติฉบับแรกของประเทศไทยตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ซึ่ง
จะต้องน ำไปสู่กำรปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือควำมสุขของคนไทยทุกคน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ควำมส ำคัญกับกำรปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง โดยกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนมุ่ง
สร้ำงจิตส ำนึกในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้กบัทุกกลุ่มในสังคม ควบคู่กับกำรปลูกฝังจิตส ำนึกควำมซื่อสัตย์สุจริต ค่ำนิยมที่ถูกต้อง สร้ำง
ควำมตระหนักถึงภัยร้ำยแรงของกำรทุจริตและกำรรู้เท่ำทันกำรทุจริตของสังคมไทย โดยอำศัยกลไกทำงสังคม
เป็นมำตรกำรในกำรลงโทษผู้กระท ำผิดหรือผู้กระท ำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครจึงได้ด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชำชนในพื้นท่ีน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนิน
ชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตระหนักถึงภัยร้ำยแรงของกำรทุจริต 

 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชำชน 
 2) เพ่ือเสริมสร้ำงควำมตระหนักถึงภัยร้ำยแรงของกำรทุจริตให้แก่ประชำชน 
 3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำในชีวิตประจ ำวัน 
 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชำชนในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 100 คน 
 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ำโครงกำรเพ่ือขออนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติ 
 2) มอบหมำยงำนให้กับผู้รับผิดชอบโครงกำร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวำงแผนและจัดเตรียมโครงกำร 
 3) ก ำหนดรูปแบบ ก ำหนดกำร และหัวข้อกำรอบรม 
 4) ประสำนงำนกับบุคคลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหำวิทยำกร เชิญกลุ่มเป้ำหมำย จัดเตรียม 
เอกสำรประกอบกำรอบรม และวัสดุอุปกรณ์ 
 5) ด ำเนินกำรตำมรูปแบบและก ำหนดกำรที่ก ำหนด 
 6) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ไตรมำส 2 
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7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมำณ 100,000.00 บำท 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีกำรจัดอบรมจ ำนวน 1 ครั้ง 
 2) ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สำมำรถน ำไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวัน
ได้ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 ประชำชนน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 (ส ำรวจ
โดยใช้แบบประเมินติดตำมผล) 
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1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน  
 1.3.1 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในควำมซ่ือสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

ล ำดับที่ 7 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็กและเยำวชนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
กำรทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหำที่ท ำลำยสังคมอย่ำงรุนแรงและฝังรำกลึก เป็นปัญหำที่สะท้อ น

วิกฤตกำรณ์ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งกำรที่จะแก้ไขปัญหำได้อย่ำงยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่ำนิยมในกำร รักควำมดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและกำรโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพำะในกลุ่ม
เด็กและเยำวชน พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 มำตรำ 16 ให้เทศบำล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำร
บริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดกำรศึกษำ (10) กำรสังคม
สงเครำะห์และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 
พุทธศักรำช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มำตรำ 6 ที่ต้องกำรพัฒนำคนไทยให้เป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำ ควำมรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรด ำรงชีวิต 
สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข และมำตรำ 25 ก ำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมกำรด ำเนินงำนและจัดตั้ง
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครพิจำรณำเห็นควำมส ำคัญของปัญหำดังกล่ำว จึงได้จัดโครงกำรสร้ำง
ภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็กและเยำวชนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครขึ้น เพ่ือเป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและ
ค่ำนิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรำกฐำนที่ส ำคัญ ที่ท ำให้เด็กและเยำวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภำพ และเป็น
กำรป้องกันแก้ไขปัญหำทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด 

 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยำวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต 
 2) เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนมีจิตสำธำรณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษำ
ประโยชน์ส่วนรวม 
 3) เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็กและเยำวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและกำรโกงทุก
รูปแบบ 

 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 เด็กและเยำวชนในเขตพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 200 คน 

 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ำโครงกำรเพ่ือขออนุมัติ 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมกำรและประสำนงำนคณะวิทยำกร 
 3) ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
 4) สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
 5) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ไตรมำส 1 

 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมำณ 112,000.00 บำท 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) เด็กและเยำวชนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครได้รับกำรฝึกอบรม จ ำนวน ระบุจ ำนวนเด็ก
และเยำวชนที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม คน 
 2) เด็กและเยำวชนเกิดควำมตระหนักรู้ สำมำรถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สำมำรถน ำควำมรู้ประสบกำรณ์
ที่ได้รับมำปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่ำงมีควำมสุข ร้อยละ 80 (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/
แบบทดสอบ) 
 ผลลัพธ์ 
 1) เด็กและเยำวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 (ส ำรวจ
โดยใช้แบบประเมินติดตำมผล) 
 2) เด็กและเยำวชนมีภูมิคุ้มกันทำงสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและกำรโกงทุกรูปแบบ   
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตำมผล) 
 3) เด็กและเยำวชนมีจิตสำธำรณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษำประโยชน์
ส่วนรวม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตำมผล) 
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มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรด้วยควำมโปร่งใส 

2.1 กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2.1.1 กำรเปิดเผยข้อมูลกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำน 

ล ำดับที่ 8 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรปรับปรุงและพัฒนำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดกำรให้ประชำชนมีโอกำส

กว้ำงขวำงในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ ำเป็น เพ่ือที่ประชำชนจะ
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นและใช้สิทธิทำงกำรเมืองได้โดยถูกต้องกับควำมเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำร ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สกลนคร จึงได้มีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำตรวจดูข้อมูลข่ำวสำร รวมทั้งด ำเนินกำรปรับปรุง
ข้อมูลข่ำวสำรให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่ำนช่องทำงในสื่อต่ำงๆ ของหน่วยงำน 

 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรอันเป็นประโยชน์แก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
2) เพ่ือมีหน่วยประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนส ำหรับประชำชน 
3) เพ่ือจัดแสดงข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทภำรกิจหน้ำที่ต่อสำธำรณชน 
4) เพ่ิมช่องทำงให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบข้อมูลและกำรปฏิบัติงำนของระบุชื่อ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 300 คน 

 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดตั้งคณะท ำงำนปรับปรุงและพัฒนำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำน เพ่ือด ำเนินกำรให้มีกำร
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 

2) แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร 
3) จัดตั้งหน่วยประชำสัมพันธ์ ณ ที่ท ำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์เผยแพร่บทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมี

กำรแสดงข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทภำรกิจอย่ำงชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทำง
เว็บไซต์ของหน่วยงำนและสื่ออ่ืน ๆ 

5) จัดท ำข้อมูลแสดงกำรด ำเนินงำน และผลกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครเพ่ือ
เผยแพร่ต่อสำธำรณชน ผ่ำนสื่อช่องทำงต่ำงๆ ของหน่วยงำนเป็นระยะ สม่ ำเสมอ โดยให้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำรจัดหำพัสดุ กำรค ำนวณรำคำกลำง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบ กฎ 
ข้อบังคับท่ีก ำหนดแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

6) จัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนผู้รับบริกำร ที่จะติดต่อสอบถำม
หรือขอข้อมูล หรือรับฟังค ำติชม/แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร เช่น - มีหมำยเลข
โทรศัพท์เฉพำะที่มีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรข้อมูลตลอดระยะเวลำท ำกำร - แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ืออ ำนวย
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ควำมสะดวกให้แก่ประชำชนผู้รับบริกำรที่จะติดต่อสอบถำม/ขอข้อมูล/แสดงควำมคิดเห็น - มีช่องทำงกำรสื่อสำร
ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรจัดตั้งศูนย์บริกำรร่วม กล่อง/ตู้รับฟังควำมคิดเห็น กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น สื่อ
สังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น 

 7) ปรับปรุงระบบกำรให้ข้อมูลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะ และ/หรือ
ระบบ Call Center 

8) จัดให้มีบริกำรอินเตอร์เน็ตส ำหรับให้บริกำรประชำชนทั่วไป 
9) จัดท ำรำยงำนผลสถิติผู้มำรับบริกำร รวมทั้งข้อเสนอแนะในกำรใช้บริกำร และสรุปผลเสนอผู้บริหำร 
 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ไตรมำส 1 
 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีจ ำนวนช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ อย่ำงน้อย 5 ช่องทำง 
 2) มีกำรปรับปรุงและพัฒนำข้อมูลข่ำวสำรของศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครให้
มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

ผลลัพธ์ 
 ประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 (ใช้แบบส ำรวจควำม
พึงพอใจกำรใช้บริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร) 
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 2.1.2 กำรเปิดเผยข้อมูลกำรบริหำรเงินงบประมำณ 
ล ำดับที่ 9 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงบประมำณ 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 

เนื่องจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะด้วยตนเอง ทั้งใน
เรื่องกำรจัดหำรำยได้และกำรใช้จ่ำยเงินและกำรบริหำรงำนต่ำงๆ ตำมภำรกิจและกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ แต่
ต้องเป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่และกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ ดังนั้น กำรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหำรงำนให้มี
ประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน จะต้องบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีควำมโปร่งใส 
และสำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล 

พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 23 ที่ก ำหนดให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้ส่วนรำชกำร
ด ำเนินกำรโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจำรณำถึงประโยชน์และผลเสียทำงสังคม ภำระต่อประชำชน 
คุณภำพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ รำคำ และประโยชน์ระยะยำวที่จะได้รับประกอบกัน 

ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครเป็นไปอย่ำงโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนในท้องถิ่น จึงด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำง
ควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงบประมำณ เพ่ือให้ประชำชนได้เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำงได้
ทุกโครงกำรและกิจกรรม 

 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือให้ประชำชนได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำงตำมโครงกำรและกิจกรรม

ต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
2) เพ่ือเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร สำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล 

 3) เพ่ือป้องกันกำรทุจริตในองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 1) บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 200 คน 
 2) ประชำชนในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 100 คน 

 

5. วิธีด ำเนินกำร 
1) รวบรวมข้อมูลแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือจัดหำพัสดุ 

 2) เผยแพร่แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือจัดหำพัสดุ ให้ประชำชนได้
ทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์และช่องทำงต่ำงๆ 

3) จัดเวทีรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะจำกบุคลำกรภำยใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณให้มีควำมโปร่งใส คุ้มค่ำ และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรติดตำมและตรวจสอบ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

4) ฝึกอบรมให้บุคลำกรภำยในและประชำชนให้มีควำมรู้เกี่ยวข้องกับกำรพัสดุ 
5) จัดให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุ กำรตรวจรับพัสดุ เช่น 

สังเกตกำรณ์ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุ กำรตรวจรับพัสดุ เป็นต้น 
6) ประชุมก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
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7) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร และเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนและ
สำธำรณชนให้ทรำบโดยทั่วกัน ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ 7.1) ผลกำรด ำเนินโครงกำร 7.2) รำยงำนกำรก ำกับ
ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 7.3) รำยงำนสรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีตำมวงรอบที่
กฎหมำย/ระเบียบก ำหนด 7.4) รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงรำยเดือนและรำยปี 

 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง และกำรพัสดุ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่องทำง 
 2) มีกำรจัดเวทีเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นเพ่ือพัฒนำกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จ ำนวน 1 ครั้ง 
 ผลลัพธ์ 
 จ ำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

2.1.3 กำรเปิดเผยข้อมูลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ล ำดับที่ 10 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ และก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ ทั้งในเรื่องกำรจัดหำ
รำยได้และกำรใช้จ่ำยเงินและกำรบริหำรงำนต่ำงๆ ตำมภำรกิจและกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ กำรที่องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดสกลนครจะบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน จะต้อง
บริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล  
ดังนั้นเพื่อสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรรำชกำร และเปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบข้อมูลข่ำวสำร
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครได้ จึงได้จัดท ำมำตรกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ และมำตรกำรก ำกับ
ติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครเพ่ือให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบกฎข้อบังคับที่ก ำหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีกำรปิดประกำศ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ เป็นประโยชน์ต่อประชำชน เพ่ือส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วมของภำค
ประชำชนในกำรติดตำมตรวจสอบกำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 

 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก ำหนดไว้ เช่น 

ข้อมูลข่ำวสำรทีเ่กี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำรจัดหำพัสดุ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ฯลฯ 
2) เพ่ือก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ 

กฎข้อบังคับท่ีก ำหนด 
3) เพ่ือก ำกับติดตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกำศ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติ

รำชกำรที่เป็นประโยชน์ต่อประชำชน 
4) เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรเกิดควำมโปร่งใส และประชำชนสำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ส ำนัก กอง ส่วน ฝ่ำยต่ำงๆ ในองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 300 คน 

 

5. วิธีด ำเนินกำร 
1) จัดตั้งคณะท ำงำนจัดท ำมำตรกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ และก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูล

สำธำรณะขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
2) ประชุมคณะท ำงำนฯ  
 2.1) ก ำหนดแนวทำง/มำตรกำรเพ่ือก ำกับติดตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลขององค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร ต่อสำธำรณชน โดยพิจำรณำให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสำธำรณชน
ให้เป็นปัจจุบันทำงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทำงที่
หลำกหลำย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
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   2.1.1) ข้อมูลพ้ืนฐำน ได้แก่ โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของหน่วยงำน ข้อมูลผู้บริหำร 
อ ำนำจหน้ำที่  แผนยุทธศำสตร์ หรือแผนพัฒนำหน่วยงำน ข้อมูลกำรติดต่อ กฎหมำยที่ เกี่ยวข้อง ข่ำว
ประชำสัมพันธ์ กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ำยสังคมออนไลน์ (Social Network)  

  2.1.2) กำรบริหำรงำน ได้แก่ แผนกำรด ำเนินงำน รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปีรอบ 6 เดือน รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนประจ ำปี คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน คู่มือ
หรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร E – 
Service  

  2.1.3) กำรบริหำรเงินงบประมำณ ได้แก่ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี รำยงำนกำร
ก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีรอบ 6 เดือน รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปี แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุ ประกำศต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำ
พัสดุ สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรจัดหำพัสดุรำยเดือน  

  2.1.4) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ได้แก่ นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำร
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล รำยงำน
ผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  

  2.1.5) กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส ได้แก่ กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต และกำรเปิดโอกำส
ให้เกิดกำรมีส่วนร่วม  

 2.2) ก ำหนดแนวทำง/มำตรกำรก ำกับติดตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรกำร
ให้บริกำรต่ำงๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมำย ข้อบังคับ และสถำนที่ให้บริกำรอย่ำงชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ประชำชน 

3) ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ และก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูล
สำธำรณะขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 

4) รำยงำนผลกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ และก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะของระบุชื่อ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหำรทรำบ 

 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ไตรมำส 1 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะที่เป็นประโยชน์กับสำธำรณชนให้เป็นปัจจุบันทำงเว็บไซต์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทำงที่หลำกหลำย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ - ข้อมูล
พ้ืนฐำน - กำรบริหำรงำน - กำรบริหำรเงินงบประมำณ - กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล – กำรส่งเสริม
ควำมโปร่งใส 
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2) มีกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก ำหนดไว้ 
 3) ก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับท่ีก ำหนด 

4) ก ำกับติดตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกำศ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่เป็นประโยชน์ต่อประชำชน 

ผลลัพธ์ 
1) ประชำชนมคีวำมพึงพอใจต่อกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 

80 (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินควำมพึงพอใจ) 
 2) ภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
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2.2 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
 2.2.1 กำรแสดงเจตนำรมณ์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตำม
หลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร 

ล ำดับที่ 11 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรแสดงเจตนำรมณ์ในกำรน ำหลักคุณธรรมมำใช้ในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และควำมโปร่งใส 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตใน

ระดับท้องถิ่น และคำดหวังว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่ส ำคัญในกำรสร้ำงวัฒนธรรมสุจริต 
รวมทั้งผู้บริหำรมีควำมมุ่งมั่นที่จะบริหำรรำชกำรให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนในท้องถิ่น มีกำรบริหำรให้
เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน จึงได้มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำมำตรกำรแสดงเจตนำรมณ์ในกำรน ำหลักคุณธรรมมำใช้ในกำรบริหำรงำน
ของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและควำมโปร่งใส 

 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครแสดงเจตนำรมณ์ในกำรน ำหลักคุณธรรม

มำใช้ในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร ด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส 

2) เพ่ือประชำสัมพันธ์กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครสู่กำรรับรู้ของสำธำรณชน 

3) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 

 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 1) ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง 200 คน 
 2) ประชำชน 300 คน 

 

5. วิธีด ำเนินกำร 
1) จัดท ำมำตรกำรและขออนุมัติต่อผู้มีอ ำนำจ 
2) ก ำหนดรูปแบบ/แนวทำง/ช่องทำงในกำรแสดงเจตนำรมณ์ฯ 
3) จัดท ำประกำศเจตนำรมณ์ในกำรน ำหลักคุณธรรมมำใช้ในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร 
4) ผู้บริหำรก ำหนดนโยบำย/มำตรกำร/แผนงำน เพ่ือพัฒนำหน่วยงำน ด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร

ป้องกันกำรทุจริตฯ 
5) เผยแพร่ประกำศเจตนำรมณ์ฯ และนโยบำย/มำตรกำร/แผนงำน ตำมรูปแบบ ช่องทำง ที่ก ำหนด 

 6) จัดตั้งคณะท ำงำนเพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
 7) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตฯ 
 8) เผยแพร่แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตฯ ตำมช่องทำงและรูปแบบที่ก ำหนด 
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 9) ผู้บริหำรควบคุมติดตำมให้ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
 10) ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
 11) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 

 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไมใ่ช้งบประมำณ 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

 1) มีประกำศเจตนำรมณ์ในกำรน ำหลักคุณธรรมมำใช้ในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร ด้วยกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

2) มีนโยบำย/มำตรกำร/แผนงำนของผู้บริหำร เพ่ือพัฒนำหน่วยงำน ด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

3) มีแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2566 – 2570 

ผลลัพธ์ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร มีผลกำรประเมิน ITA ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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 2.2.2 กำรจัดท ำมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 
ล ำดับที่ 12 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร NO Gift Policy 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ได้ก ำหนดแผนป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก ำหนดให้กำรพัฒนำค่ำนิยมของ
นักกำรเมืองให้มีเจตนำรมณ์ที่แน่วแน่ในกำรท ำตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทำงหนึ่งในกำรพัฒนำเพ่ือน ำไปสู่เป้ำหมำย “ประเทศไทยปลอดกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ” 

อีกทั้งแผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้ำนกำรป้องปรำม ได้ก ำหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชำ มี
มำตรกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่ำงในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด ำเนินกำรให้ถือเป็น
ควำมผิดวินัยหรือควำมผิดทำงอำญำ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตใน
ระดับท้องถิ่นเอง มีควำมมุ่งมั่นที่จะบริหำรรำชกำรให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนในท้องถิ่น มีกำรบริหำรให้
เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรมีส่วนร่ วมของ
ประชำชน ผู้บริหำรได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนเพ่ือป้องกันกำรทุจริตเป็นอย่ำงยิ่ง จึงได้เสริมสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กรในกำรป้องกันกำรทุจริตโดยกำรจัดท ำมำตรกำร NO Gift Policy ขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรกระท ำ
อันอำจมีผลต่อดุลพินิจ หรือกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ซึ่งน ำไปสู่ กำรเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือเสริมสร้ำงวัฒนธรรมในกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
2) เพ่ือแสดงเจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น และบุคลำกรขององค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัดสกลนครมีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น และบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 300 คน 

5. วิธีด ำเนินกำร 
1) ผู้บริหำรและบุคลำกรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดท ำมำตรกำร “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” 

 2) จัดท ำประกำศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร NO Gift Policy 
 3) ผู้บริหำรประกำศใช้ NO Gift Policy 

4) เผยแพร่ประกำศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภำยในองค์กรและสำธำรณชนให้รับทรำบโดยทั่วกัน 
5) ประเมินผลและติดตำมผลกำรใช้มำตรกำร NO Gift Policy 
6) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำส 1 
 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมำณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีประกำศใช้ NO Gift Policy จ ำนวน 1 ฉบับ 
2) ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น และบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครด ำเนินกำร

ตำมแนวทำง NO Gift Policy จ ำนวนร้อยละ 100 (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบส ำรวจ) 
ผลลัพธ์ 
ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น และบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียน

เรื่องสินบน 
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ล ำดับที่ 13 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ควำมส ำคัญในกำรด ำเนินกำรเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ

หน่วยงำน โดยกำรจัดท ำ “มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร” 
เพ่ือปรับปรุงพัฒนำด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน ให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนตำม
ภำระหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบตำมหลักมำตรฐำน โปร่งใส เท่ำเทียมกัน และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กรด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 

 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 300 คน 

 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดตั้งคณะท ำงำนส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน 

2) ประชุมคณะท ำงำนฯ เพ่ือด ำเนินกำร ดังนี้ 2.1) วิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ภำครัฐ (ITA) 2.2) จัดท ำมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใสภำยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องตำมผลกำรวิเครำะห์กำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใส โดยต้องมีรำยละเอียดต่ำงๆ เช่น กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กำรก ำหนดขั้นตอน
หรือวิธีกำรปฏิบัติ กำรก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับติดตำมให้น ำไปสู่กำรปฏิบัติและกำรรำยงำนผล เป็นต้น 

3) เผยแพร่ผลกำรวิเครำะห์และมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและควำมโปร่งใสบนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงช่องทำงอ่ืนๆ 

4) ประชุมชี้แจงสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและควำม
โปร่งใส 

5) ปฏิบัติตำมมำตรกำร 
 6) ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร 
 7) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
 8) เผยแพร่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้สำธำรณชนทรำบผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 

 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ไตรมำส 1 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

 มีมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
ผลลัพธ์ 

 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครมีผลกำรประเมิน ITA ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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ล ำดับที่ 14 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ก ำหนดให้มีกำรบริหำร

รำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชำชน
รวมทั้ง พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561 ได้
ก ำหนดกำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันมิให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  
ทั้งนี้ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร ให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันมิให้เกิดกำรด ำเนินกำรที่
ขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดท ำ “มำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร” 

 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 
 2) เพ่ือให้หน่วยงำนมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3) เพ่ือป้องกันกำรใช้จ่ำยเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ 300 คน 

 

5. วิธีด ำเนินกำร 
1) จัดท ำมำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 

 2) จัดท ำประกำศและแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร และเผยแพร่ให้สำธำรณชนได้ทรำบทั่วกัน 

3) จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนในกำรตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนถึงควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำนใน
กำรจัดหำพัสดุ และเผยแพร่ให้สำธำรณชนได้ทรำบทั่วกัน 

4) ปรับปรุงขั้นตอนกำรจัดหำพัสดุ โดยมีกำรตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนถึงควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำน
ในกำรจัดหำพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

5) ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน 
 6) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรและเผยแพร่รำยงำนผลแก่สำธำรณชน 

 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ไตรมำส 1 

 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีประกำศใช้มำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ ำนวน 1 ฉบับ 
 ผลลัพธ์ 
 จ ำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ลดลง 
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ล ำดับที่ 15 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสกลนคร 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 

2542 ได้ก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มี
อ ำนำจและหน้ำที่จัดระบบบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น บริหำรกิจกำรในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภำยใต้โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดคว ำม
คล่องตัวในกำรปฏิบัติรำชกำร ประชำชนสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมและตรวจสอบกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มำกขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน ำหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดีหรือธรรมำภิบำลมำ
ใช้ในกำรบริหำรงำน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่นได้อย่ำงแท้จริง ทั้งนี้กำร
เพ่ิมข้ึนของประชำกร ตลอดจนภำวกำรณ์ในยุคโลกำภิวัตน์ที่ประชำชนมีช่องทำงในกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูลได้มำก
ขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ำนกำร
ให้บริกำรทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ จึงได้จัดท ำโครงกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำร
ให้บริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สำมำรถพัฒนำกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของประชำชน และสำมำรถปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล ตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดีหรือหลักธรรมำภิบำลต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 

2) เพ่ือทรำบถึงปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะจำกกำรให้บริกำรประชำชนขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสกลนคร 

3) เพ่ือสร้ำงช่องทำงให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรให้บริกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 

 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
ประชำชนผู้รับบริกำรในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 300 คน 
 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) เก็บรวบรวมข้อมูลในกำรให้บริกำรประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่ำงน้อยต้องครอบคลุมด้ำนต่ำงๆ ดังนี้  

 1.1) ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน  
 1.2) ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต  
 1.3) ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย  
 1.4) ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว  
 1.5) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม  
 1.6) ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
2) จัดท ำระบบประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนผู้มำติดต่อหรือรับบริกำร ณ จุดให้บริกำรในรูปแบบ

ที่ง่ำยและสะดวก เช่น ประเมินผ่ำน QR Code หรือระบบกดปุ่มแสดงควำมพึงพอใจแบบธนำคำร 
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3) จัดให้ประชำชนได้ประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 
4) สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ และรำยงำนผลกำรประเมินให้ผู้บริหำรท้องถิ่นทรำบ อย่ำงน้อยปี

ละ 2 ครั้ง 
5) เผยแพร่ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำน และสำธำรณชนได้รับทรำบผ่ำน

ช่องทำงที่หลำกหลำย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชำสัมพันธ์ จดหมำยข่ำว เสียงตำมสำย หอกระจำย
ข่ำวเป็นต้น 

 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ไตรมำส 4 

 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 80,000.00 บำท 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีระบบ/ช่องทำงให้ประชำชนประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 
 ผลลัพธ์ 
 จ ำนวนข้อร้องเรียนกำรให้บริกำรสำธำรณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ล ำดับที่ 16 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 

พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2542 ได้ก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มี
อ ำนำจและหน้ำที่จัดระบบบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น บริหำรกิจกำรในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภำยใต้โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดควำม
คล่องตัวในกำรปฏิบัติรำชกำร ประชำชนสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมและตรวจสอบกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มำกขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน ำหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดีหรือธรรมำภิบำลมำ
ใช้ในกำรบริหำรงำน และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มำตรำ 6 ที่ก ำหนดให้กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ มีประสิทธิภำพเกิดควำมคุ้มค่ำใน       เชิงภำรกิจ
ของรัฐ 

กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภำพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำนให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชำชน กำรพัฒนำงำนขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมำจำกบุคลำกร
ผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรพัฒนำงำนให้มีคุณภำพ จะต้องมีมำตรฐำนในกำรท ำงำนที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมำตรกำรในกำรท ำงำนที่โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบกำรท ำงำนได้ ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรให้มี
ประสิทธิภำพ เป็นธรรม เพ่ือน ำไปสู่กำรสร้ำงมำตรฐำนควำมโปร่งใส และกำรให้บริกำรที่เป็นธรรม ตรวจสอบได้
อย่ำงแท้จริงต่อไป 

ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในกำรท ำงำน มีควำมโปร่งใส และตรวจสอบกำรท ำงำนได้ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สกลนครจึงได้จัดให้มีมำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคลขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือก ำหนดมำตรกำรด้ำนควำมโปร่งใสในกำรบริหำรบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 

 2) เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบุคลำกรมีรูปแบบ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง โปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้ 
 3) เพ่ือเป็นกำรป้องกันกำรทุจริตในกำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรปฏิบัติงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล 

4) เพ่ือปรับปรุงกลไกกำรปฏิบัติรำชกำรด้ำนบริหำรงำนบุคคลของเทศบำลให้มีประสิทธิภำพได้คนดี คน
เก่งเข้ำมำท ำงำน 

 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 300 คน 

5. วิธีด ำเนินกำร 
1) ผู้บริหำรก ำหนดนโยบำยแนวทำงกำรบริหำรงำนบุคคลที่มีควำมโปร่งใส มีคุณธรรม ตำมกฎหมำย 

กฎระเบียบ 
2) จัดประชุมหน่วยงำนชี้แจงบทบำทอ ำนำจและหน้ำที่ท่ีต้องปฏิบัติ 

 3) จัดตั้งคณะท ำงำนเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล 
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 4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนควำมเห็นของบุคลำกรภำยในด้ำนกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรและรวบรวม
ควำมเห็นเสนอต่อผู้บริหำร 

5) คณะท ำงำนพิจำรณำก ำหนดมำตรกำรในกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล เช่น  
 -  มำตรกำรป้องกันแนวทำงกำรได้รับกำรร้องขอ/สั่งกำรด้วยวำจำของผู้บังคับบัญชำให้ท ำงำน

ส่วนตัวที่มิใช่งำนรำชกำร  
 -  มำตรกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนในกำรให้บริกำรมำใช้ในกำรเลื่อนขั้น 

เลื่อนเงินเดือน ของบุคลำกร  
 -  มำตรกำรกำรน ำผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กร (ITA) มำใช้ในกำร

เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลำกร  
 -  มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ำรับรำชกำร และแต่งตั้งให้เป็น

พนักงำน  
 -  มำตรกำรเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กร เป็นต้น 

 6) ประกำศเผยแพร่มำตรกำรกำรบริหำรงำนบุคคล 
 7) ด ำเนินกำรตำมมำตรกำร 
 8) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 

 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 

 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีมำตรกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำน จ ำนวน 1 มำตรกำร 
 ผลลัพธ์ 
 ร้องเรียนในกำรด ำเนินกำรด้ำนบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครลดลง 
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ล ำดับที่ 17 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 เนื่องจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะด้วยตนเอง ทั้งใน
เรื่องกำรจัดหำรำยได้และกำรใช้จ่ำยเงินและกำรบริหำรงำนต่ำงๆ ตำมภำรกิจและกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ แต่
ต้องเป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่และกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ ดังนั้น กำรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหำรงำนให้มี
ประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน จะต้องบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีควำมโปร่งใส 
และสำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล 
 เพ่ือให้กำรบริหำรกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภำพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนในท้องถิ่น จึงมีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสใน
กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร เพ่ือให้มีกำรบริหำรทรัพย์สินของทำงรำชกำรที่โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภำพ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรทรัพย์สินของหน่วยงำน 
 2) เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สินของทำงรำชกำรเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 1) บุคลำกรของหน่วยงำน 200 คน 
 2) ประชำชน 100 คน 
 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ำประกำศแนวทำงปฏิบัติ/ระเบียบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร กำรยืมทรัพย์สินของรำชกำร
กฎหมำย โดยก ำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบกำรขออนุญำต/กำรอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผย
และตรวจสอบได้ ทั้งกรณีกำรยืมของบุคคลภำยในและบุคคลภำยนอกหรือภำคเอกชน 
 2) จัดท ำคู่มือเกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร กำรยืมทรัพย์สินของรำชกำร 
 3) เผยแพร่ประชำสัมพันธ์แนวทำงปฏิบัติ/ระเบียบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร กำรยืมทรัพย์สิน แผนผัง
ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรให้บุคลำกรและประชำชนได้รับทรำบทำงช่องทำงต่ำงๆ 
 4) ด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงปฏิบัติ/ระเบียบของกำรใช้ทรัพย์สินของ
รำชกำร กำรยืมทรัพย์สินของรำชกำร โดยวำงระบบกำรจัดท ำระเบียนกำรเบิกทรัพย์สินของรำชกำร ทะเบียน
กำรยืมทรัพย์สินของรำชกำรอย่ำงเป็นระบบ 
 5) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 
 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
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8. ผู้รับผดิชอบโครงกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีประกำศแนวทำงปฏิบัติ/ระเบียบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร กำรยืมทรัพย์สินของรำชกำรกฎหมำย 
อย่ำงน้อย จ ำนวน 1 ฉบับ 
 ผลลัพธ์ 
 จ ำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรแสวงหำประโยชน์จำกทรัพย์สินของรำชกำรลดลง 
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ล ำดับที่ 18 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบหรือกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนกำรหนึ่งของกำรบริหำร

ผลกำรปฏิบัติรำชกำรซึ่งใช้หลักกำรกำรให้รำงวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงำนเกิดแรงกระตุ้นในกำรพัฒนำผลงำน 
ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครได้ให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบหรือกำรพิจำรณำ
เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล ำดับต้นๆ ของเรื่องกำรบริหำรงำนบุคคล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเรื่องกำรใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชำในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้ใต้บังคับบัญชำ ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สกลนคร จึงได้ด ำเนินกิจกรรมกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้กำรบริหำรงำนบุคคลด้ำนกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนมีควำมโปร่งใส เป็นธรรมและสำมำรถตรวจสอบได้ 

 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 300 คน 

 

5. วิธีด ำเนินกำร 
1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น โดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธำนกรรมกำร และหัวหน้ำส่วนรำชกำรเป็นกรรมกำร 
และข้ำรำชกำรที่รับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำร 

2) แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำร หัวหน้ำส่วนและผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นกรรมกำร และข้ำรำชกำรที่รับผิดชอบ
งำนกำรเจ้ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำร 

3) ประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผู้บังคับบัญชำได้พิจำรณำไว้โดยเจ้ำหน้ำที่ให้
ค ำปรึกษำและเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับมำตรฐำนและควำมเป็นธรรมของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

4) คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวบรวมและเสนอผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรให้แก่คณะกรรมกำร
พิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนข้ันเงินเดือนข้ำรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจำรณำทบทวนผล
กำรพิจำรณำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมที่คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ของข้ำรำชกำรเสนอมำ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
บุคลำกรของหน่วยงำนมีควำมพึงพอใจต่อระบบของกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 (ส ำรวจ

โดยแบบประเมิน) 
ผลลัพธ์ 

 ข้อร้องเรียนในกำรเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง 
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 2.2.3 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
ล ำดับที่ 19 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร ให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันกำรทุจริตและยกระดับมำตรฐำนกำร

ป้องกันกำรทุจริตให้มีควำมโปร่งใสควำมสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำ 
“แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 – 2570)” เพ่ือให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครบริหำรงำนเพ่ือป้องกันกำรทุจริตตำมหลัก ธรรมำภิบำล 
และยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน 

 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือยกระดับกำรบริหำรงำนเพ่ือป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 

 2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 300 คน 
 

5. วิธีด ำเนินกำร 
1) จัดตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) ประชุมคณะท ำงำนฯ เพ่ือศึกษำรูปแบบกรอบรำยละเอียดในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำร

ทุจริต,วิเครำะห์ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต,จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตฯ 
3) เผยแพร่แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตฯ ตำมรูปแบบ ช่องทำง ที่ก ำหนด รวมถึงรำยงำนกำรท ำ

แผนฯแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น รำยงำนกำรท ำแผนฯ ให้แก่ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ทำงระบบผ่ำนระบบรำยงำน
และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E – 
PlanNACC) ทำงเว็บไซต์ส ำนักงำน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น 

4) ประชุมชี้แจงสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตฯ ให้แก่
เจ้ำหน้ำที่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำแผนฯ ไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5) ปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตฯ 
6) ติดตำม ประเมนิผลกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตฯ 
7) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรแก่ผู้บริหำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น รำยงำนกำรท ำแผนฯ ให้แก่ 

ส ำนักงำน ป.ป.ช. ทำงระบบผ่ำนระบบรำยงำนและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำร
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E – PlanNACC) ทำงเว็บไซต์ส ำนักงำน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th 
เป็นต้น 

8) เผยแพร่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้สำธำรณชนทรำบผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 
 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำส 3 
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7. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมำณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2566 – 2570 
ผลลัพธ์ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครมีผลกำรประเมิน ITA ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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2.3 มำตรกำรลดกำรใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติงำน  
 2.3.1 จัดท ำข้อตกลงระหว่ำงบุคลำกรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต      
มีคุณธรรมจริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยควำมสุจริตภำยใต้กรอบธรรมำภิบำล 

ล ำดับที่ 20 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “กำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร” 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มำตรำ 3/1 บัญญัติว่ำกำรปฏิบัติ

หน้ำที่ของส่วนรำชกำรต้องใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งให้ค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบ
ของผู้ปฏิบัติงำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนกำรเปิดเผยข้อมูล กำรติดตำม ตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน ทั้งนี้ ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละภำรกิจ ประกอบกับ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 12 ก ำหนดไว้ว่ำ เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติรำชกำรให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อำจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก ำหนดมำตรกำรก ำกับกำรปฏิบัติรำชกำร โดยวิธีกำรจัดท ำ
ควำมตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีกำรอ่ืนใด เพ่ือแสดงควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำร รวมทั้ง
มำตรำ 45 ก ำหนดให้ส่วนรำชกำร จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วน
รำชกำรเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจ คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำร ควำมคุ้มค่ำ
ในภำรกิจ ทั้งนี้ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำที่ก ำหนด 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครจึงได้จัดให้มีกำรจัดท ำข้อตกลงและติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
โดยมีกำรลงนำมในข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครกับปลัดองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร และหัวหน้ำส ำนักปลัด/ผู้อ ำนวยกำรกอง และให้มีกำรลงนำมจัดท ำข้อตกลงทุกปี 
เพ่ือประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 

 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนระดับส ำนัก/กอง/ฝ่ำย เป็นไป

อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 
2) เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรระดับส ำนัก/กอง/ฝ่ำย ตำมข้อตกลงกำร

ปฏิบัติรำชกำร 
 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 300 คน 

 

5. วิธีด ำเนินกำร 
1) จัดท ำข้อตกลงผลงำนกับผู้ใต้บังคับบัญชำเป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงชัดเจน โดยจัดท ำข้อตกลงกำร

ปฏิบัติรำชกำร ในระดับส ำนัก/กอง/ฝ่ำย เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรดังกล่ำวบรรลุ
เป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด และรับสิ่งจูงใจตำมระดับผลงำน 
โดยได้มีกำรลงนำมบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหัวหน้ำหน่วยงำนในสังกัด พร้อมคณะท ำงำนได้
ร่วมกันพิจำรณำและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรแต่ละมิติ ดังนี้  

 1.1) กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชำชน  
 1.2) กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจ  
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 1.3) กำรบริหำรรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจ  
 1.4) กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  
 1.5) กำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน  
 1.6) กำรพัฒนำควำมรู้และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
2) ชี้แจงส ำนัก/กอง/ฝ่ำยต่ำงๆ และผู้ปฏิบัติงำนทรำบ และท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบกำร

ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
3) ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดให้มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงเหมำะสม เช่น - ศึกษำข้อมูล 

และเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ เช่น รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรรอบ 6 เดือน 9 เดือน 
และ 12 เดือน และเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัด เป็นต้น - ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำม
ตัวชี้วัด โดยกำรประสำนงำนกับผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด และกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำรของหน่วยงำนในกำรก ำกับดูแลและติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ดังกล่ำว 

4) รับฟังควำมคิดเห็นของหน่วยงำนที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยหรือ
ตัวชี้วัดที่ก ำหนด 

5) วัดผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำนเปรียบเทียบกับค่ำเป้ำหมำย และเกณฑ์กำรให้คะแนน 
 6) ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร กรณีที่กำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรในเบื้องต้นไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด เพ่ือหำแนวทำงแก้ไขให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

7) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ไตรมำส 1 ไตรมำส 4 

 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีกำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรระดับส ำนัก/กอง 
 ผลลัพธ์ 
 จ ำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริต/กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนลดลง 
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ล ำดับที่ 21 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร "จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรตำมหลักธรรมำภิบำล" 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐได้ก ำหนดดัชนีในกำร

ประเมินที่ค ำนึงถึงหลักธรรมำภิบำล จรรยำบรรณสำกล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของกำรทุจริตที่เกิดขึ้นภำยในหน่วยงำนของภำครัฐ สำเหตุส่วนมำกเกิดจำกกำรด ำเนินงำนของระดับ
บุคคล หรือเกิดจำกปัจจัยทำงวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจำกลักษณะงำนและกำรรับสิ่งของต่ำงๆ ที่เอ้ือให้
เกิดกำรทุจริต ดังนั้น วิธีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่น ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่ำนิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลำยเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ภำยในองค์กร โดยกำรสร้ำงควำม
ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบและกำรมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตภำยในองค์กรของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่
ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยำกต่อกำรด ำเนินงำนก็ตำม แต่เป็นสิ่งส ำคัญที่หน่วยงำนต้องสร้ำงให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
น ำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ตลอดจนเป็นกำรสร้ำงแนวร่วมในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดควำมตระหนักถึงภัยจำกำกรทุจริตและปฏิเสธกำรทุจริตในทุก
รูปแบบ 

ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครจึงได้จัดท ำมำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรตำม
หลักธรรมำภิบำล” ที่ก ำหนดดัชนีในกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ตำมหลักธรรมำภิ
บำล เพ่ือเป็นกำรพัฒนำวิธีกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กรที่จะน ำไปสู่กำรยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนให้สูงขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้บุคลำกรปฏิบัติรำชกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
 2) เพ่ือเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่มีควำมโปร่งใส มีคุณธรรม 

 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 บุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 400 คน 

 

5. วิธีด ำเนินกำร 
1) จัดท ำมำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรตำมหลักธรรมำภิบำล” 
2) จัดท ำประกำศและแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรตำมหลัก

ธรรมำภิบำล 
3) ทุกส่วนรำชกำรจัดท ำข้อตกลงในกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงส่วนรำชกำรกับผู้บริหำรท้องถิ่นที่มีดัชนี

ในกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรตำมหลักธรรมำภิบำล เช่น - ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ - ไม่ให้
มีกำรเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อแลกเปลี่ยนกับกำรให้บริกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ - ไม่ให้เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร
เอ้ือประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริกำรเนื่องจำกควำมสัมพันธ์ส่วนตัว เป็นต้น โดยก ำหนดจัดท ำเป็น
ข้อตกลงรำยบุคคลระหว่ำงผู้บังคับบัญชำกับผู้ใต้บังคับบัญชำ ได้แก่ - ผู้บริหำรหน่วยงำนกับผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/
กอง - ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง กับ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หัวหน้ำส่วนงำน - ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หัวหน้ำส่วนงำน กับ 
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนใต้บังคับบัญชำ 

4) รวบรวมข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของทุกส่วนรำชกำรเสนอผู้บริหำรเพ่ือขอควำมเห็นชอบและ
อนุมัต ิ
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5) ชี้แจงให้ทุกส่วนรำชกำรถือปฏิบัติ 
 6) ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมข้อตกลง 
 7) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 

 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ไตรมำส 1 

 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีกำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรตำมหลักธรรมำภิบำลในระดับบุคคล 
 ผลลัพธ์ 
 จ ำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริต/กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนลดลง 
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 2.3.2 มีกำรจัดท ำแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือกำรปฏิบัติงำนและระยะเวลำกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
บริกำรประชำชน รำยละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรและในระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น 

ล ำดับที่ 22 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชนผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
ปัจจุบันหน่วยงำนภำครัฐมีกฎหมำยว่ำด้วยกำรอนุญำตจ ำนวนมำก ก ำหนดให้กำรประกอบกิจกำรของ 

ประชำชนต้องผ่ำนกำรอนุญำต อนุมัติกำรออกใบอนุญำต กำรขึ้นทะเบียน และกำรแจ้ง ในกำรขออนุญำต 
ด ำเนินกำรต่ำง ๆ กับหน่วยงำนของรัฐไม่ว่ำแห่งเดียว หรือหลำยแห่ง อีกทั้งกฎหมำยบำงฉบับไม่ได้ก ำหนด 
ระยะเวลำ เอกสำรและหลักฐำนที่จ ำเป็น รวมถึงขั้นตอนในกำรพิจำรณำไว้อย่ำงชัดเจน ท ำให้เกิดควำมคลุมเครือ 
ไม่ชัดเจน อันเป็นกำรสร้ำงภำระแก่ประชำชนอย่ำงมำกและเป็นอุปสรรคต่อกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
ประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีกำรค้ำโลก ดังนั้น เพ่ือให้มีกฎหมำยกลำงที่มีหลักเกณฑ์วิธีกำร ขั้นตอน 
ระยะเวลำ ค่ำใช้จ่ำย เอกสำรหรือหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอ สถำนที่ให้บริกำร ค่ำธรรมเนียม อีกทั้งเป็นกำรลด
ต้นทุนของประชำชน และเพ่ิมประสิทธิภำพ ในกำรให้บริกำรของภำครัฐ ให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติ
รำชกำร ลดกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลำให้ประชำชนทรำบที่ชัดเจน จึงจ ำเป็นต้อง
จัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชนผ่ำนระบบสำรสนเทศ ตำมพระรำชบัญญัติอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำ
อนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 ที่ก ำหนดให้กำรกระท ำใดจะต้องได้รับอนุญำต ผู้อนุญำตจะต้องจัดท ำ 
“คู่มือส ำหรับประชำชน เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนผู้มำรับบริกำรโดยตรงหรือหน่วยงำนภำคเอกชน
ที่มำรับบริกำรจำกหน่วยงำนของรัฐ โดยสำมำรถสืบค้นได้จำกเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้มีคู่มือส ำหรับประชำชนตำม พ.ร.บ.กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำง 

รำชกำร พ.ศ. 2558 ก ำหนด 
2) เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อขอรับบริกำรของประชำชน โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจน

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีกำร ขั้นตอน ระยะเวลำ ค่ำใช้จ่ำย เอกสำรหรือหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอ สถำนที่
ให้บริกำร 

3) เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยในกำรมำติดต่อขอรับบริกำรของประชำชน 
4) เพ่ือยกระดับกำรพัฒนำกำรให้บริกำร และสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชำชนและผู้รับบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 400 คน 

 
5. วิธีด ำเนินกำร 

1) แต่งตั้งคณะท ำงำนในกำรจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชน 
2) ก ำหนดกรอบเนื้อหำสำระในกำรจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชน 
3) จัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชนอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำ

ขอ ขั้นตอน และระยะเวลำในกำรพิจำรณำ รำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ เป็นต้น 
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4) ปิดประกำศคู่มือส ำหรับประชำชน ณ จุดบริกำร และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 5) ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ไตรมำส 1 

 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีคู่มือส ำหรับประชำชนตำม พ.ร.บ.กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร 
พ.ศ. 2558 ก ำหนด เผยแพร่ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ผลลัพธ์ 
1) ประชำชนผู้รับบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80 (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร) 
2) จ ำนวนข้อร้องเรียนกำรให้บริกำรสำธำรณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติลดลง 
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 2.3.3 มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ปฏิบัติรำชกำรแทน หรือ
กำรด ำเนินกำรอ่ืนใดของผู้มีอ ำนำจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและ
ประชำชน 

ล ำดับที่ 23 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรออกค ำสั่งมอบหมำยขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนบริหำรรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะให้แก่ประชำชนในท้องถิ่น ตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2542 และหน้ำที่ตำมกฎหมำยอ่ืนที่ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้ำที่ต้องท ำอีกมำกมำยในกำร
ให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน ทั้งนี้ ผู้มำรับบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบปัญหำ
ด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อรำชกำรเนื่องจำกภำรกิจมีมำกมำย ไปรวมอยู่กับฝ่ำยผู้บริหำร ไม่มีกำร
กระจำยอ ำนำจ หรือมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ในกำรสั่งกำร อนุมัติ อนุญำต ไปยังหัวหน้ำหน่วยงำน ระดับส ำนัก 
กอง และฝ่ำยต่ำง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่ำงยิ่งต่อกำรให้บริกำร ท ำให้กำรบริกำรเกิดควำมล่ำช้ำ ประชำชนไม่ได้รับ
ควำมสะดวกอันอำจเป็นสำเหตุหนึ่งของกำรกระท ำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ 
ส่งผลให้ระบบกำรให้บริกำรภำครัฐเสื่อมประสิทธิภำพ 

เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยให้มีอ ำนำจและหน้ำที่จัดระบบบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น บริหำรกิจกำรในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำยใต้โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิด
ควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติรำชกำร ประชำชนสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมและตรวจสอบกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มำกขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน ำหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดีหรือธรรมำภิ
บำลมำใช้ในกำรบริหำรงำน ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน 

ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรเป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชน ลดขั้นตอนกำรให้บริกำรและไม่สร้ำงเงื่อนไขขั้นตอนที่มีควำมยุ่งยำก จึงจ ำเป็นต้องมี
มำตรกำรออกค ำสั่งมอบหมำยขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 

 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเป็นกำรลดขั้นตอนกำรให้บริกำรประชำชนให้ได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง

ควำมต้องกำรของประชำชน 
2) เพ่ือให้ประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรบริกำรจำกหน่วยงำน 

 3) เพ่ือเป็นกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจในกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติของผู้บริหำรทุกระดับ 
4) เพ่ือป้องกันกำรผูกขำดอ ำนำจหน้ำที่ในกำรใช้ดุลพินิจอันอำจเป็นเหตุแห่งกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร 
 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 300 คน 
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5. วิธีด ำเนินกำร 
1) จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยงำนในกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ตำมกฎหมำย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่ง

กำร เช่น ค ำสั่งมอบหมำยงำนของนำยกเทศมนตรี ปลัดเทศบำล และหัวหน้ำส่วนรำชกำร จ ำนวน 4 ฉบับ 
นำยกเทศมนตรีมอบหมำยให้รองนำยกเทศมนตรี นำยกเทศมนตรีมอบหมำยให้ปลัดเทศบำล รองปลัดเทศบำล 
และหัวหน้ำส่วนรำชกำร ปลัดเทศบำลมอบหมำยให้รองปลัดเทศบำล ปลัดเทศบำลมอบหมำยให้หัวหน้ำส่วน
รำชกำร เป็นต้น 

2) จัดท ำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนรำชกำรและผู้รับมอบอ ำนำจให้ปฏิบัติรำชกำรแทนรับทรำบและถือ
ปฏิบัติ 

3) จัดท ำประกำศ ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ 
 4) ให้ผู้รับมอบหมำยงำนตำมค ำสั่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำสั่งที่ได้รับมอบหมำยในทุกเดือน 

 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 

 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีค ำสั่งมอบหมำยงำนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติรำชกำรแทน จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 ฉบับ 
 ผลลัพธ์ 

1) ประชำชนผู้รับบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร มีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80 

2) จ ำนวนข้อร้องเรียนกำรให้บริกำร/จ ำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตลดลง 
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ล ำดับที่ 24 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรกระจำยอ ำนำจขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครเป็นหน่วยงำนบริหำรรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะให้แก่ประชำชนในท้องถิ่น ตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มำรับบริกำรติดต่อกับหน่วยงำนต่ำงๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะประสบ
ปัญหำด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อรำชกำรเนื่องจำกภำรกิจมีมำกมำยไปรวมอยู่กับฝ่ำยผู้บริหำร   
ไม่มีกำรกระจำยอ ำนำจ หรือมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ในกำรสั่งกำร อนุมัติ อนุญำต ไปยังหัวหน้ำหน่วยงำน ระดับส ำนัก 
กอง และฝ่ำยต่ำง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่ำงยิ่งต่อกำรให้บริกำร ท ำให้กำรบริกำรเกิดควำมล่ำช้ำ ประชำชนไม่ได้รับ
ควำมสะดวกอันอำจเป็นสำเหตุหนึ่งของกำรกระท ำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ 
ส่งผลให้ระบบกำรให้บริกำรภำครัฐเสื่อมประสิทธิภำพ 

พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 6 และ
มำตรำ 37 ที่ก ำหนดให้กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชำชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจ
ของรัฐ ไม่มีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเกินควำมจ ำเป็น ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและได้รับกำร
ตอบสนองควำมต้องกำร กำรบริหำรงำนมีประสิทธิภำพ คุ้มค่ำ ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรเป็นไปตำม
หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ลดขั้นตอนกำรให้บริกำรและไม่สร้ำง
เงื่อนไขขั้นตอนที่มีควำมยุ่งยำก จึงจ ำเป็นต้องมีมำตรกำรกระจำยอ ำนำจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเป็นกำรลดขั้นตอนกำรให้บริกำรประชำชนให้ได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง

ควำมต้องกำรของประชำชน 
2) เพ่ือให้ประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรบริกำรจำกหน่วยงำน 
3) เพ่ือเป็นกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจในกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติของผู้บริหำรทุกระดับ 
4) เพ่ือป้องกันกำรผูกขำดอ ำนำจหน้ำที่ในกำรใช้ดุลพินิจอันอำจเป็นเหตุแห่งกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร 
 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 300 คน 

 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) ด ำเนินกำรชี้แจงให้ข้อมูลหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบ แก่บุคลำกรในหน่วยงำน 
 2) เพ่ิมกำรมอบอ ำนำจบำงเรื่องให้ระดับรองผู้บริหำรหรือพนักงำนท้องถิ่นในกำรอนุมัติ อนุญำต 
 3) จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยผู้รักษำรำชกำรแทนกรณีไม่อำจปฏิบัติงำนได้ 

4) จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยงำนในกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ตำมกฎหมำย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่ง
กำร เช่น ค ำสั่งมอบหมำยงำนของนำยกเทศมนตรี ปลัดเทศบำล และหัวหน้ำส่วนรำชกำร นำยกเทศมนตรี
มอบหมำยให้รองนำยกเทศมนตรี นำยกเทศมนตรีมอบหมำยให้ปลัดเทศบำล รองปลัดเทศบำล และหัวหน้ำส่วน
รำชกำร ปลัดเทศบำลมอบหมำยให้รองปลัดเทศบำล ปลัดเทศบำลมอบหมำยให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

5) กรณีกำรลงนำมอนุมัติ อนุญำตตำมกฎหมำยเฉพำะ มีกำรจัดท ำบัญชีสรุปกำรมอบอ ำนำจแนบท้ำย
ค ำสั่ง 
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6) กรณีอ ำนำจเฉพำะของผู้บริหำรไม่สำมำรถมอบอ ำนำจได้ หรือผู้บริหำรท้องถิ่นมอบอ ำนำจให้ผู้มี
หน้ำที่รับผิดชอบโดยตรง ให้จัดท ำเป็นค ำสั่งและประกำศให้ประชำชนทรำบด้วย 

7) จัดท ำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนรำชกำรและผู้รับมอบอ ำนำจให้ปฏิบัติรำชกำรแทนรับทรำบและถือ
ปฏิบัติ 

8) จัดท ำประกำศ ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ 
 9) ให้ผู้รับมอบหมำยงำนตำมค ำสั่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำสั่งที่ได้รับมอบหมำยในทุกเดือน 

10) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 

 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไมใ่ช้งบประมำณ 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

 มีค ำสั่งมอบหมำยงำน,มอบอ ำนำจ,รักษำรำชกำรแทน จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 ฉบับ 
 ผลลัพธ์ 

1) ประชำชนผู้รับบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80 (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร) 

2) จ ำนวนข้อร้องเรียนกำรให้บริกำร/จ ำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
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มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
3.1 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.1.1 กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ กำรจัดท ำงบประมำณ 
ล ำดับที่ 25 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดเวทีประชำคม 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครเห็นควำมส ำคัญของกำรส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วน ร่วมอย่ำง

กว้ำงขวำงและเท่ำเทียม โดยให้ประชำชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ำยทั้งภำครัฐและเอกชนได้มีโอกำส
แสดงออกถึงศักยภำพ ควำมคิดเห็น ควำมต้องกำร เปิดโอกำสให้ภำคประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรรับรู้ ร่วม
ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสกลนครด้วยกำรจัดท ำโครงกำรจัดเวทีประชำคมขึ้น เพ่ือจะได้มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนในกำรด ำเนินกิจกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร โดยเฉพำะกำรด ำเนิน
กิจกำรที่จะมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ และสุขอนำมัยของประชำชนในชุมชุน เพ่ือน ำมำเป็นข้อมูลกำรพัฒนำ 
ปรับปรุง จัดท ำแผนชุมชน แผนพัฒนำท้องถิ่น อย่ำงมีประสิทธิภำพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน
อย่ำงแท้จริง 

 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือจัดให้มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ที่เก่ียวข้องในกำรด ำเนินกิจกำรตำมอ ำนำจ

หน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
2) เพ่ือรับทรำบปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชน 
3) เพ่ือเปิดโอกำสให้ประชำชนได้ร่วมกระบวนกำร ร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมแก้ปัญหำ และส่งเสริมระบอบ

ประชำธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
4) เพ่ือน ำมำเป็นข้อมูลกำรพัฒนำ ปรับปรุง จัดท ำแผนชุมชน แผนพัฒนำท้องถิ่น อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
5) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ำยภำคประชำสังคม 
6) เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำนที่เป็นมำตรฐำนสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรจัดท ำแผนชุมชนและ

วำงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ชุมชน/หมู่บ้ำน/ต ำบล ในพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 300 คน 

 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรจัดเวทีประชำคม 

2) จัดเวทีประชำคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น หรือเข้ำร่วม
ประชุมประชำคม เพ่ือก ำหนดทิศทำง นโยบำย หรือแผนพัฒนำท้องถิ่นด้วยควำมสมัครใจ ตำมวันเวลำ และ
สถำนที่ที่เหมำะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ชี้น ำ และครอบคลุมจ ำนวนประชำกรตำมสัดส่วนทุกพ้ืนที่ อย่ำง
เสมอภำค และเท่ำเทียมกัน 

3) น ำผล/ข้อเสนอต่ำงๆ จำกกำรประชำคม/รับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนไปขับเคลื่อนอย่ำงเป็น
รูปธรรม ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 

4) ติดตำมประเมินผลกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น เสนอผู้บริหำร และประกำศให้ประชำชนทรำบ 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ไตรมำส 4 

 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 1,223,000.00 บำท 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

มีกำรจัดประชุมเวทีประชำคมในชุมชน ครอบคลุมประชำกรตำมสัดส่วนทุกพ้ืนที่ อย่ำงเสมอภำค และ
เท่ำเทียมกัน 

ผลลัพธ์ 
 1) ได้รับทรำบปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชนในแต่ละชุมชน 
 2) เกิดเครือข่ำยภำคประชำชน 
 3) มีข้อมูลพื้นฐำนชุมชนที่ได้มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำชุมชนและพัฒนำท้องถิ่น 
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ล ำดับที่ 26 
1. ชื่อโครงกำร : ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สกลนคร 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ ทั้งในเรื่องกำรจัดหำ

รำยได้และกำรใช้จ่ำยเงินและกำรบริหำรงำนต่ำงๆ ตำมภำรกิจและกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ กำรที่ระบุชื่อ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน จะต้อง
บริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล 
เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร       ให้
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง ส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น กำรจัดท ำงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร และร่วมด ำเนินกำรโครงกำร 
รวมทั้งติดตำมโครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดกำรบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชำชนต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรเสนอข้อคิดเห็นในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตน 

 2) เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรติดตำมกำรจัดท ำแผน/โครงกำรต่ำงๆ ของตน 
 3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรติดตำมกำรปฏิบัติรำชกำร ให้มีควำมถูกต้อง โปร่งใส  
 4) เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำใจถึงบทบำทที่ตนในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนโครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นของตน 

 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชำชนในพื้นท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 300 คน 

 

5. วิธีด ำเนินกำร 
1) จัดให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ กำรจัดท ำงบประมำณ ดังนี้  
 1.1) จัดประชุมคณะกรรมกำรชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชำคมในกำรเป็นคณะกรรมกำรจัดท ำ

แผนพัฒนำท้องถิ่น โดยส่งเสริม/เปิดโอกำสให้ประชำชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมำะสม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
เข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจ ำนวนสัดส่วนที่มีผลต่อกำรตัดสินใจ
ในกำรบริหำรโครงกำร/กิจกรรมต่ำง โดยให้คณะกรรมกำรฯ มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้  

 - กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร  
 -  กำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นกำรปฏิบัติรำชกำร  
 -  กำรมีส่วนร่วมด ำเนินกำรตำมโครงกำร  
 1.2) จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น  
 1.3) เผยแพร่ ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น ให้ประชำชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในกำรปรับปรุง

กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  
 1.4) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนำท้องถิ่น ให้สอดรับกับควำมต้องกำรของประชำชน  
 1.5) เสนอแผนพัฒนำท้องถิ่น ตำมขั้นตอนต่อไป  
 1.6) เผยแพร่แผนพัฒนำท้องถิ่น ต่อสำธำรณชน  
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 1.7) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ต่อคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ผู้บริหำร และสำธำรณชน ทรำบ เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงแผนพัฒนำท้องถิ่นต่อไป 

2) จัดให้มี/ปรับปรุงประกำศสภำท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่ำด้วยกำรให้ประชำชนเข้ำฟังกำรประชุมและ
กำรปรึกษำของสภำท้องถิ่นตำมระเบียบฯ ให้มีควำมเหมำะสมกับบริบทแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งประชำสัมพันธ์
เกี่ยวกับวันเวลำและก ำหนดกำรประชุมสภำท้องถิ่น 

 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 

 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 390,592 บำท 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีกำรจัดเวทีให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรเสนอข้อคิดเห็นในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น และมี

ช่องทำงให้ประชำชนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำแผน/โครงกำรต่ำงๆ 
2) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครมีกำรแต่งตั้งภำคประชำชนร่วมเป็นกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำ

ท้องถิ่น 
ผลลัพธ์ 
เกิดกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรด ำเนินกำรด้ำนต่ำงๆ ตำมภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพ่ิมข้ึน 
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 3.1.2 กำรมีส่วนร่วมตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
ล ำดับที่ 27 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 

ด้วยกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด ำเนินกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำร ซึ่งเป็นกระบวนกำรวัดผลกำรบริหำรและปฏิบัติรำชกำรว่ำสัมฤทธิ์ผลตำมเป้ำหมำยหรือไม่ 
ตลอดจนเป็นกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน ำผลที่ได้จำกกำรประเมินมำ
ใช้ในกำรปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนำ ขยำยหรือยุติกำรด ำเนินภำรกิจต่ำงๆ ต่อไป 

เพ่ือให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกำรขับเคลื่ อนอย่ำงเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติรำชกำร ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
และกำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชำชนโดย
ใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จึงด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 

 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร และร่วม

ปรับปรุงแก้ไขโครงกำรต่ำง ๆ ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร ให้เกิดควำมโปร่งใส 

ตรวจสอบได ้
3) เพ่ือเป็นกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริตในกำรบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชำชนในพื้นท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 400 คน 

 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) ประสำนกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
 2) จัดท ำโครงกำรและขออนุมัติโครงกำร 
 3) จัดท ำประกำศประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินโครงกำร 

4) จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำ  
 (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภำคประชำชน ภำคเอกชน 2 คน  
 (2) ผู้แทนสมำชิกสภำ 2 คน  
  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน 
  (4) ปลัด (อบจ./เทศบำล/อบต.) เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  
 (5) หัวหน้ำส ำนักปลัด เป็นผู้ชว่ยเลขำนุกำร  
 (6) หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร ให้คณะกรรมกำรฯ ด ำเนินกำรดังนี้  
 1) ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครตำมหลักเกณฑ์ และ

วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
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  2) ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่ำง
น้อยแล้วเสนอผลกำรประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทรำบ เพ่ือน ำผลที่ได้จำกกำรประเมินมำใช้ในกำร
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนำ ขยำยหรือยุติกำรด ำเนินภำรกิจต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร  

 3) จัดท ำแบบประเมินผลและแบบรำยงำนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดสกลนครส ำหรับผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

 4) ด ำเนินกำรเรื่องอ่ืนๆ ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครมอบหมำย 
5) ประชุมคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำ 

 6) ด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำ 
7) รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นจำกกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือให้

ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
8) ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบ 
9) เผยแพร่ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นให้ประชำชนทรำบ ผ่ำนช่องทำงท่ี

หลำกหลำย เช่น เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ เสียงตำมสำย บอร์ดประชำสัมพันธ์ ฯลฯ 
10) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีกำรแต่งตั้ งภำคประชำชนร่วมเป็นคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำ 

 2) ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงกำร
ต่ำง ๆ ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 

ผลลัพธ์ 
 ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
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3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน  
 3.2.1 มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ในกำรด ำเนินกิจกำร ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพำะกำรด ำเนินกิจกำรที่จะมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ และสุขอนำมัย
ของประชำชนในท้องถิ่น  

3.2.2 มีระบบและช่องทำงให้ประชำชนในท้องถิ่นสำมำรถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่ำนช่องทำงท่ี
หลำกหลำย  
 3.2.3 มีรำยงำนหรือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ประชำชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทรำบถึงกำรได้รับ
เรื่อง ระยะเวลำ และผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ล ำดับที่ 28 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครเห็นควำมส ำคัญในกำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรตอบสนองเรื่องรำว

ร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนของประชำชน เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรน ำมำพัฒนำ ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนบริกำร
สำธำรณะและกำรบริหำรรำชกำรของหน่วยงำนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้
จัดท ำมำตรกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพื่อก ำกับติดตำมในกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรหรือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้แก่
ประชำชน รวมทั้งพัฒนำปรับปรุงขั้นตอน ช่องทำงกำรร้องเรียน กระบวนกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำ ช่องทำงกำร
ติดตำมผล และกำรแจ้งผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่ำงๆ ให้มีควำมรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวก
และเหมำะสม รวมทั้งจัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนกำรร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชำชนรับทรำบ
อย่ำงทั่วถึง 

 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือก ำกับติดตำมกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร ให้

สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรหรือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้แก่ประชำชนได้อย่ำงเหมำะสม 
2) พัฒนำปรับปรุงขั้นตอน ช่องทำงกำรร้องเรียน กระบวนกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำ ช่องทำงกำรติดตำม

ผล และกำรแจ้งผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่ำงๆ ให้มีควำมรวดเร็ว สะดวกและเหมำะสม 
 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 100 คน 

 

5. วิธีด ำเนินกำร 
1) จัดตั้งคณะท ำงำนมำตรกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

สกลนคร 
2) ประชุมคณะท ำงำนฯ มำตรกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

สกลนคร เพื่อก ำกับติดตำมกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรหรือแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนให้แก่ประชำชนได้อย่ำงเหมำะสม รวดเร็ว และสะดวก 

3) คณะท ำงำนฯ ก ำหนดมำตรกำรในกำรก ำกับติดตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
 3.1) กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนทั่วไป - ก ำหนดให้มีกำรจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องรำวร้องทุกข์/

ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร - ก ำกับติดตำมให้หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องจัดให้มีกำร
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ประชำสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนกำรร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชำชนรับทรำบอย่ำงทั่วถึง - ก ำหนดให้มีกำร
พัฒนำปรับปรุงขั้นตอน ช่องทำงกำรร้องเรียน กระบวนกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำ ช่องทำงกำรติดตำมผล และกำร
แจ้งผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่ำงๆ - ก ำหนดให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ด ำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียนอย่ำงเหมำะสมภำยใน 15 วัน หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันภำยใน 15 วัน 
ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทรำบ - ก ำหนดให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีกำรแจ้งผลกำร
ด ำเนินกำรหรือควำมก้ำวหน้ำผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทรำบ รวมทั้งมีช่องทำงในกำรติดตำมเรื่องร้องเรียน
ให้ผู้ร้องเรียนสำมำรถติดตำมผลได้ด้วยตนเอง  

 3.2) กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน  
  -  จัดท ำคู่มือหรือแนวทำงด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตและประพฤติมิ

ชอบของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน โดยคู่มือดังกล่ำวแสดงรำยละเอียด เช่น รำยละเอียดวิธีกำรที่บุคคลภำยนอกจะ
ท ำกำรร้องเรียน รำยละเอียดขั้นตอนหรือวิธีกำรในกำรจัดกำรต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงำนที่รับผิดชอบ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร เป็นต้น  

  -  ก ำหนดให้มีเจ้ำหน้ำที่/หน่วยงำนผู้รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน  
  -  ก ำหนดช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติ

มิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์ โดยแยกต่ำงหำกจำกช่องทำงทั่วไป     เพ่ือเป็นกำร
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบำะแส  

  -  จัดท ำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน  
  -  จัดท ำข้อมูลควำมก้ำวหน้ำกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน เช่น จ ำนวนเรื่อง เรื่องที่ด ำเนินกำรแล้ว

เสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ฯลฯ 
4) จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทำงกำรจัดกำรต่อเรื่อง

ร้องเรียนกำรทุจริต แนวทำงด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน เพ่ือใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติให้มีประสิทธิภำพ เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

5) ประกำศ/ประชำสัมพันธ์มำตรกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สกลนคร ให้ทุกหน่วยรับทรำบ และเปิดเผยต่อสำธำรณชน 

6) จัดท ำฐำนข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีกำรวิเครำะห์และก ำหนดก ำหนดแนวทำงในกำรป้องกัน และแก้ไข
ไม่ให้เกิดปัญหำในลักษณะเดิมข้ึนอีก 

7) รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข และ
เผยแพร่ให้สำธำรณชนทรำบ 

8) คณะท ำงำนฯ ก ำกับติดตำมหน่วยงำนที่ เกี่ ยวข้องให้ด ำ เนินกำรตำมมำตรกำร 
 9) ประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนผู้ใช้บริกำร 

10) รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข ให้ผู้บริหำร
รับทรำบ และเผยแพร่ให้สำธำรณชนทรำบ 

 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ไตรมำส 2 

 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องรำวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 2) มีกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่/หน่วยงำนที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
3) มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบช่องทำงในกำรร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนกำร

ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
4) มีกำรแจ้งผลกำรด ำเนินกำรหรือควำมก้ำวหน้ำ ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทรำบ รวมทั้งมีช่องทำง  

ในกำรติดตำมเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสำมำรถติดตำมผลได้ด้วยตนเอง 
5) มีกำรก ำกับติดตำมกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร  

ให้สำมำรถตอบสนอง ควำมต้องกำรหรือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้แก่ประชำชนได้อย่ำงเหมำะสมตำม
มำตรกำรที่ก ำหนดไว้ 

ผลลัพธ์ 
ประชำชนเกิดควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
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3.3 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
3.3.3 บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 

ล ำดับที่ 29 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
ปัญหำกำรทุจริตเป็นปัญหำที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และควำมมั่นคงของประเทศ 

กระบวนกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวให้สัมฤทธิผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงจ ำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกภำค
ส่วนในกำรที่จะป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำค
ประชำชนในกำรติดตำมตรวจสอบกำรทุจริต 

กำรจะแก้ไขปัญหำกำรทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจำกกำรบูรณำกำรทุกภำคส่วนให้มีส่วนร่วมในกำร
ป้องกันกำรทุจริตร่วมรับผิดชอบต่อปัญหำกำรทุจริต องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครจึงได้จัดท ำกิจกรรม
บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริตเพ่ือร่วมสร้ำงกลไกให้ทุกภำคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และ
สร้ำงค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต จนเกิดเครือข่ำยและควำมร่วมมือในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเข้มแข็ง
ต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือสร้ำงกลไกในกำรบูรณำกำรทุกภำคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้ำงค่ำนิยมในกำร

ต่อต้ำนทุจริต 
2) เพ่ือพัฒนำเครือข่ำยและสร้ำงควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเข้มแข็ง 
 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำครัฐวิสำหกิจ สถำนศึกษำ และภำคประชำชน ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

สกลนคร 100 คน 
 

5. วิธีด ำเนินกำร 
1) จัดตั้งคณะท ำงำนเพ่ือบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต จำกภำครัฐ ภำคเอกชน ภำค

รัฐวิสำหกิจ สถำนศึกษำและภำคประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
2) ก ำหนดแนวทำง หรือแผนงำนในกำรบูรณำกำรเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต ร่วมกับภำครัฐ ภำคเอกชน 

ภำครัฐวิสำหกิจสถำนศึกษำ และภำคประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
3) หน่วยงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้ำงค่ำนิยมในกำร

ต่อต้ำนทุจริตให้บุคลำกรในหน่วยงำนของตน และประชำชน 
4) หน่วยงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในกำรขับเคลื่อนตำม

แนวทำง แผนงำนกิจกรรมในกำรบูรณำกำรเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต 
5) สรุปรำยงำนผลต่อผู้บริหำร และเผยแพร่รำยงำนผลต่อสำธำรณชน 
 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ไตรมำส 3 

 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 เกิดเครือข่ำยและควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต อย่ำงน้อย 1 เครือข่ำย 
 ผลลัพธ์ 
 มีกำรบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้ำงค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนทุจริต 
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มิติที่ 4 กำรยกระดับกลไกกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1 กำรจัดวำงระบบตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
 4.1.1 มีกำรจัดทำและรำยงำนกำรจัดทำระบบควบคุมภำยใน 

ล ำดับที่ 30 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
กำรตรวจสอบภำยในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้ำนกำรประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภำพของ

ระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม ทั้งในด้ำนกำรเงินและกำรบริหำรงำน เพ่ือส่ งเสริมกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยขององค์กร โดยกำรเสนอรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในเกี่ยวกับกิจกรรมกำรเพ่ิม
มูลค่ำขององค์กร รวมทั้งกำรเป็นผู้ให้ค ำปรึกษำกับฝ่ำยบริหำรในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผล และดูแลให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงจำก
กำรด ำเนินงำนผิดพลำดและลดควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น ซึ่งกำรตรวจสอบภำยในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส ำคัญที่แทรกอยู่ในกำรปฏิบัติงำนตำมปกติ ซึ่งจะต้องมีกำรกระท ำอย่ำงเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตำมระเบียบ และ
กฎหมำยที่ก ำหนด โดยผู้บริหำรสำมำรถน ำแผนกำรตรวจสอบภำยในมำใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำร
บริหำร เพ่ือจะช่วยให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงถูกต้อง และยังเป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพอีกด้วย ดังนั้น กำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในอย่ำงมีมำตรฐำนประกอบกับมี
ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องจะท ำให้กำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สกลนคร เป็นไปอย่ำงถูกต้องและเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของทำงรำชกำร 

 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำรก ำกับดูแลที่ดี และควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน ป้องกันกำร

ประพฤติมิชอบหรือกำรทุจริต และเป็นกำรลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจนท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

2) เพ่ือเป็นมำตรกำรถ่วงดุลแห่งอ ำนำจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดกำรจัดสรร กำรใช้
ทรัพยำกรขององค์กรเป็นไปอย่ำงเหมำะสมตำมล ำดับควำมส ำคัญ เพ่ือให้ได้ผลงำนที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร 

3) เพ่ือน ำผลกำรตรวจสอบภำยในไปใช้ในกำรปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำร
ปฏิบัติงำนและป้องกันกำรทุจริต ลดโอกำสควำมร้ำยแรงและควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกำสของ
ควำมส ำเร็จของงำน 

 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 บุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 100 คน 

5. วิธีด ำเนินกำร 
1) จัดท ำแผนปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน โดยก ำหนดให้มีหน่วยงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบ และให้มี

ควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
2) สอบทำนควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่ำงๆ ด้วยเทคนิค และวิธีกำรตรวจสอบที่

ยอมรับโดยทั่วไป ปริมำณมำกน้อยตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยค ำนึงถึงประสิทธิภำพของระบบกำร
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ควบคุมภำยในและควำมส ำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเครำะห์และประเมินผลกำรบริหำรและกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยรับตรวจ 

3) สอบทำนกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำรพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งกำร
บริหำรงำนด้ำนอ่ืนๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร ให้เป็นไปตำมนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค ำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบกำรดูแลรักษำ และควำมปลอดภัยของทรัพย์สิน 
และกำรใช้ทรัพยำกรทุกประเภทว่ำเป็นไปโดยมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และประหยัด 

 
4) สอบทำนระบบกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่งที่ทำงรำชกำร

ก ำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนที่ตรงตำมวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบำย 
5) รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในและติดตำมประเมินผลต่อผู้บริหำรเพ่ือน ำข้อมูลไปใช้ในกำรปรับปรุง

ประสิทธิภำพกำรท ำงำน ลดโอกำสควำมร้ำยแรงและควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น และป้องกันกำรทุจริต รวมทั้งเพ่ือ
เพ่ิมโอกำสของควำมส ำเร็จของงำน และเปิดเผยรำยงำนต่อสำธำรณชน 

 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ไตรมำส 4 

 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน/เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน ที่มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติ

หน้ำที่ 
2) มีแผนปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 

ผลลัพธ์ 
1) มีกำรน ำผลกำรตรวจสอบภำยในไปปรับปรุงเพ่ือให้กำรป้องกันกำรทุจริตมีประสิทธิภำพ 

 2) บุคลำกรมีควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่ำงเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงำน 

3) กำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ 5 
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 4.1.2 มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบควบคุมภำยใน 
ล ำดับที่ 31 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
ระบบกำรควบคุมภำยในเป็นกลไกที่ส ำคัญและเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนในหน่วยงำนไม่ว่ำจะเป็น

ในภำครัฐ หรือเอกชนทั้งขนำดเล็กและขนำดใหญ่ ระบบกำรควบคุมภำยในจะช่วยควบคุมหรือลดควำมเสี่ยงของ
หน่วยงำนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท ำให้ปฏิบัติงำนและกำรจัดกำรของหน่วยงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
ในอดีตที่ผ่ำนมำกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ได้มีกำรควบคุมภำยในตำมที่กระทรวงกำรคลังประกำศให้
ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอำจอยู่ในรูปของกฎหมำย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งกำร และหนังสือตอบข้อหำรือ
ต่ำงๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่กำรควบคุมด้ำนกำรเงินและบัญชีและกำรปฏิบัติให้ถูกต้องตำมระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ท่ีทำงรำชกำรก ำหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงกำรจัดกำรด้ำนอ่ืนๆ นอกเหนือจำกด้ำนกำรเงินและบัญชีใน
หน่วยงำน จึงไม่สำมำรถสะท้อนภำพถึงผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของหน่วยงำนได้ ระบบกำรควบคุมภำยในที่
ดี ควรเป็นระบบกำรควบคุมที่ครอบคลุมงำนทุกด้ำนและสำมำรถสะท้อนภำพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงำน
นั้นๆ ว่ำมีกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด กำรที่ระบบกำรควบคุมภำยในของรัฐ
ยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงำน อำจเป็นช่องทำงรั่วไหลท ำให้เกิดควำมเสียหำยในหน่วยงำนและกำรด ำเนินงำนไม่
สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สำเหตุส่วนหนึ่งอำจเกิดจำกกำรก ำหนดหน้ำที่และมอบหมำยงำนในหน่วยงำนไม่เหมำะสม กำร
มอบหมำยกำรปฏิบัติงำนทั้งกระบวนกำรให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว กำรควบคุมสอบทำนและกำร
ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอตลอดจนขำดกำรประเมินและกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน
ของหน่วยงำนที่ก ำหนดขึ้น และพัฒนำให้ระบบ กำรควบคุมภำยในดังกล่ำวทันสมัยอยู่เสมอ 

เพ่ือให้องค์กรมีแนวทำงในกำรก ำหนดระบบกำรควบคุมภำยในให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน จึงได้ก ำหนดกิจกรรมกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ท ำให้กำรใช้ทรัพยำกรเป็นไปอย่ำง

ประหยัดและคุ้มค่ำ โดยลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ซ้ ำซ้อนหรือไม่จ ำเป็น ลดควำมเสี่ยงหรือผลเสียหำยด้ำน
กำรเงินหรือด้ำนอ่ืนๆ ที่อำจมีข้ึน 

2) เพ่ือให้มีข้อมูลและรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้ำงควำมมั่นใจแก่ผู้ บริหำร
ในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำน และบุคคลภำยนอกที่เก่ียวข้อง 

3) เพ่ือให้บุคลำกรมีกำรปฏิบัติตำมนโยบำย กฎหมำย เงื่อนไขสัญญำ ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ 
ของหน่วยงำนอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน 

4) เพ่ือให้กำรควบคุมภำยในของระบุชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน อีกท้ังยังเป็นกำรควบคุมหรือลดควำมเสี่ยงของหน่วยงำนให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท ำให้กำรปฏิบัติงำนและกำรจัดงำนของหน่วยงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 300 คน 
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5. วิธีด ำเนินกำร 
1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วย

มำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 
2) จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำน

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย  
 (1) กำรรับรองว่ำกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่

กระทรวงกำรคลังก ำหนด (หนังสือรับรองกำรควบคุมภำยใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  
 (2) กำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน (รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำร

ควบคุมภำยใน : ปค.4)  
 (3) กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน (รำยงำนกำร

ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน : ปค.5)  
 (4) ควำมเห็นของผู้ตรวจสอบภำยในเกี่ยวกับกำรสอบทำนกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน 

(รำยงำนกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของผู้ตรวจสอบภำยใน : ปค.6) 
3) เสนอรำยงำนผลกำรควบคุมภำยในตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 
4) น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงงำนและระบบควบคุมภำยใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพมำกขึ้น 
5) เผยแพร่รำยงำนกำรควบคุมภำยในให้สำธำรณชนได้ทรำบ ณ ที่ท ำกำร และเว็บไซต์ของหน่วยงำน

และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงำน 
 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ไตรมำส 4 

 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 
2) สรุปข้อมูลผลกำรควบคุมภำยในและจัดท ำแผนปรับปรุงงำนให้มีประสิทธิภำพในกำรป้องกันกำร

ทุจริต โดยกิจกรรมกำรควบคุมภำยในร้อยละ 80 ได้ด ำเนินกำรแก้ไข 
ผลลัพธ์ 
1) ระดับควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (ร้อยละ 

80 ในระดับมำก) 
2) กำรเผยแพร่รำยงำนกำรควบคุมภำยในให้สำธำรณชนได้ทรำบ ส่งผลให้กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมโปร่งใส 
3) กำรทุจริตองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครลดลงร้อยละ 5 
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 4.1.3 มีกำรจัดให้มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
ล ำดับที่ 32 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ก ำหนดเป้ำหมำยไว้ว่ำ ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก ำหนดตัวชี้วัดไว้ว่ำ 
ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่
ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ ๗๓ คะแนน นอกจำกนี้ ยังได้น ำผลกำรประเมิน ITA ไปก ำหนด
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยไว้ว่ำหน่วยงำนที่เข้ำร่วมกำรประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 
คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก ำหนดตัวชี้วัดไว้ว่ำ ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมี
คะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 57 คะแนน และหน่วยงำนที่เข้ำร่วมกำรประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 
คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้ก ำหนดแผนป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก ำหนดให้กำรปรับ “ระบบ” เพ่ือลด
จ ำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงำนภำครัฐเป็นแนวทำงหนึ่งในกำรพัฒนำเ พ่ือน ำไปสู่เป้ำหมำย 
“ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนที่มีควำมส ำคัญยิ่งในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เป็น
หน่วยงำนของรัฐภำยใต้โครงสร้ำงกำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรกระจำยอ ำนำจกำรปกครอง ที่
มุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจจำกส่วนกลำงลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในกำรส่งเสริมกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตย เป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชำชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส ำคัญในกำรพัฒนำท้องถิ่นซึ่งน ำไปสู่กำรพัฒนำทั่วทั้งประเทศ 

ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครจึงได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง จึงก ำหนดด ำเนินมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสกลนครเพ่ือเป็นป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริตขึ้นในองค์กร 

 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
 2) เพ่ือป้องกันกำรทุจริตไม่ให้เกิดข้ึนในองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 

 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
หน่วยงำนภำยในขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครทุกหน่วยงำน (ส ำนักงำน,กองงำน,กลุ่มงำน) 

100 คน 
 

5. วิธีด ำเนินกำร 
1) จัดท ำมำตรกำรและขออนุมัติด ำเนินกำรต่อผู้มีอ ำนำจ 
2) จัดตั้งคณะท ำงำนเพ่ือบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
3) คณะท ำงำนด ำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรด ำเนินงำน/กำรปฏิบัติหน้ำที่/กำรด ำเนินโครงกำรที่

อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต 
4) คณะท ำงำนด ำเนินกำรจัดท ำนวัตกรรม/มำตรกำร/ระบบ/แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง

ของกำรด ำเนินกำรที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต 
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5) ด ำเนินกำรเผยแพร่ผลกำรประเมินควำมเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง ระดับ
ควำมเสี่ยง มำตรกำรและกำรด ำเนินกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และช่องทำงอ่ืนๆ 

6) มีกำรประชุมชี้แจงท ำควำมเข้ำใจมำตรกำรและกำรด ำเนินกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตอย่ำง
เคร่งครัด 

7) ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
 8) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 

 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ไตรมำส 4 

 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีรำยงำนกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำน/กำรปฏิบัติหน้ำที่/กำรด ำเนินโครงกำรที่อำจ

ก่อให้เกิดกำรทุจริต จ ำนวน 1 ชุด 
2) มีนวัตกรรม/มำตรกำร/ระบบ/แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินกำรที่อำจ

ก่อให้เกิดกำรทุจริต อย่ำงน้อยจ ำนวน 5 เรื่อง 
3) มีกำรเผยแพร่ผลกำรประเมินควำมเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง ระดับควำมเสี่ยง 

มำตรกำรและกำรด ำเนินกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยง อย่ำงน้อย 1 ช่องทำง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ผลลัพธ์ 
เรื่องร้องเรียนกำรทุจริต/คดีกำรทุจริตประพฤติมิชอบขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครลดลง 
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4.2 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 
 4.2.2 ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร ตำม
กระบวนกำร และวิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด 

ล ำดับที่ 33 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่น 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบำทควำมส ำคัญยิ่งต่อกำรพัฒนำทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

ด้วยเหตุผลดังกล่ำวกำรพัฒนำศักยภำพทักษะและควำมรู้ของสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้ำ
ในภำรกิจกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร มีควำมรู้ในข้อบังคับกำรประชุมสภำ วิธีกำรตรวจสอบของ
สภำ กำรตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

กำรส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร เป็นกลไก
ส ำคัญที่ใช้ส ำหรับติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร ซึ่งอ ำนำจในกำรบริหำรปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในกำรด ำเนินงำน มีงบประมำณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลำงก็จะคอยควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยควำมเรียบร้อย
และถูกต้อง เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำร่วมกัน นอกจำกจะท ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบรรยำกำศ
กำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภำพ ยังสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับองค์กร สำมำรถน ำไปสู่ควำมโปร่งใส
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดกำรทุจริต 

จึงได้มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่น เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติงำนสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมี
ประสิทธิผล เกิดกลไกกำรปฏิบัติงำนโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหำกำรทุจริต ส่งผลต่อกำรพัฒนำ
องค์กร 

 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือส่งเสริมศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่นในกำรตรวจสอบ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ

ฝ่ำยบริหำร 
2) เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่เกี่ยวข้องกับบทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ของสมำชิกสภำท้องถิ่น 
 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 36 คน 

5. วิธีด ำเนินกำร 
1) จัดท ำคู่มือระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมำชิกสภำท้องถิ่นใช้ส ำหรับกำรประชุม 

 2) จัดอบรมให้ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ของสมำชิกสภำท้องถิ่น และควำมรู้ใน
ข้อบังคับกำรประชุมสภำ วิธีกำรตรวจสอบของสภำ กำรตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง อย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 
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3) แต่งตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ เช่น กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โครงกำรต่ำงๆ กำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติประจ ำปี กำรตรวจรำยงำนกำรประชุม กำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำ กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 

 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ไตรมำส 2 

 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 1,300,000.00 บำท 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) จัดอบรมให้ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ของสมำชิกสภำท้องถิ่น และควำมรู้ใน
ข้อบังคับกำรประชุมสภำ วิธีกำรตรวจสอบของสภำ กำรตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง อย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

2) สมำชิกสภำท้องถิ่นมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ บทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ และสำมำรถปฏิบัติภำรกิจได้
ถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย 

ผลลัพธ์ 
สมำชิกสภำท้องถิ่นสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในกำรตรวจสอบ ติดตำม และประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร ด้วยควำมเป็นธรรม ตรงไปตรงมำ 
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4.3 มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต  
 4.3.1 มีแนวปฏิบัติในกำรดำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล ำดับที่ 34 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริตขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
ปัจจุบันปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหำเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีควำมรุนแรงและ

สลับซับซ้อนมำกยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้ำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต่อควำมมั่นคงของชำติ เป็นปัญหำล ำดับต้น ๆ 
ที่ขัดขวำงกำรพัฒนำประเทศทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมือง เนื่องจำกเกิดขึ้นทุกภำคส่วนในสังคมไทย 
ไม่ว่ำจะเป็นภำคกำรเมือง ภำครำชกำร โดยเฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจำกภำยนอกสังคมว่ำ
เป็นองค์กรที่เอ้ือต่อกำรทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรำกฏข่ำวกำรทุจริตตำมสื่อและรำยงำนของทำงรำชกำรอยู่
เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสกำรกระจำยอ ำนำจ และควำมศรัทธำต่อระบบกำรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำง
ยิ่ง ส่งผลให้ภำพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนครมีนโยบำยใช้หลักธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรบริหำรงำนส่งเสริมให้ภำค
ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและประชำชน
สำมำรถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบำะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับกำรทุจริต จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำมำตรกำร
จัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 

 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้กำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว 

โปร่งใส เป็นธรรม 
2) เพ่ือให้กำรบริหำรงำนของหน่วยงำนเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลและป้องกันกำรทุจริตของหน่วยงำน 
3) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรของหน่วยงำนปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ภำคประชำชนและบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 100 คน 

 

5. วิธีด ำเนินกำร 
1) ก ำหนดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริต และก ำหนดเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบด ำเนินกำรให้เป็นไป

ตำมกฎหมำย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำบุคลำกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่โดยมิชอบ 

2) ก ำหนดกระบวนกำรขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรร้องเรียน 
3) ประกำศเผยแพร่กระบวนกำรขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรร้องเรียนให้บุคลำกรและประชำชนทรำบโดย

ทั่วกัน 
4) ก ำหนดกระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียน/แนวทำงด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตของ

เจ้ำหน้ำที่ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
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5) ก ำหนดกระบวนกำรและข้ันตอนในกำรลงโทษผู้กระท ำผิดกำรทุจริต 
6) ก ำหนดช่องทำงกำรติดตำมเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรหรือ

ควำมก้ำวหน้ำเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทรำบ 
7) ก ำหนดกระบวนกำรติดตำม ตรวจสอบผู้กระท ำผิดกำรทุจริตอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
8) จัดท ำคู่มือ/แนวทำงกำรด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพำะ ต้องแยกออกจำกคู่มือกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนทั่วไป และ
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจำรณำให้มีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้  

 (1) วิธีกำรที่บุคคลภำยนอกจะท ำกำรร้องเรียน  
 (2) ขั้นตอน/วิธีกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน  
 (3) ส่วนงำน/เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ และ  
 (4) ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร และประกำศเผยแพร่กระบวนกำรขั้นตอนในกำรด ำเนินกำร

ร้องเรียนให้บุคลำกรและประชำชนทรำบโดยทั่วกัน 
9) จัดประชุมให้ควำมรู้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนและ

ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจำกช่องทำงกำรร้องเรียนต่ำงๆ ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 

10) จัดท ำข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 
 11) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 

 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ไตรมำส 1 

 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
 มีมำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 

ผลลัพธ์ 
ภำคประชำชนมีบทบำทในกำรเฝ้ำระวัง และติดตำม ตรวจสอบกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ (พิจำรณำจำก

จ ำนวนข้อร้องเรียนจำกประชำชน,จ ำนวนเบำะแสะที่ประชำชนแจ้งหน่วยงำน) 
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4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภำพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
ส ำหรับ ผู้ร้องเรียน 

ล ำดับที่ 35 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรจัดให้มีระบบและช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 
 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหำเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีควำมรุนแรงและ

สลับซับซ้อนมำกยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้ำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต่อควำมมั่นคงของชำติ เป็นปัญหำล ำดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวำงกำรพัฒนำประเทศทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมือง เนื่องจำกเกิดขึ้นทุกภำคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่ำจะเป็นภำคกำรเมือง ภำครำชกำร โดยเฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจำกภำยนอก
สังคมว่ำเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อกำรทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรำกฏข่ำวกำรทุจริตตำมสื่อและรำยงำนของทำง
รำชกำรอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสกำรกระจำยอ ำนำจ และควำมศรัทธำต่อระบบกำรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่ำงยิ่ง ส่งผลให้ภำพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร มีนโยบำยใช้หลักธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรบริหำรงำนส่งเสริมให้
ภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชำชน
สำมำรถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบำะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับกำรทุจริตขององค์กร จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำ
มำตรกำรจัดให้มีระบบและช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สกลนคร 

 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้มีระบบ/ช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภำพ สะดวก ปลอดภัย ส ำหรับบุคลำกรและ

ประชำชน 
2) เพ่ือให้กำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว 

โปร่งใส เป็นธรรม 
 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ภำคประชำชนและบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 300 คน 

 

5. วิธีด ำเนินกำร 
1) พัฒนำระบบและช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์ ให้อยู่บนหน้ำ

เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่ำงหำกจำกช่องทำงทั่วไป เพ่ือเป็นกำรคุ้มครองข้อมูลของ
ผู้แจ้งเบำะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ) และจัด
ให้มีช่องทำงกำรติดตำมเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรหรือควำมก้ำวหน้ำเรื่อง
ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทรำบ 

2) ด ำเนินกำรให้มีเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำ
บุคลำกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ 

3) ด ำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรร้องเรียนกำรทุจริตให้บุคลำกรและประชำชนทรำบโดย
ทั่วกัน 
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4) ด ำเนินกำรจัดท ำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่
ของหน่วยงำน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทรำบ 
 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ไตรมำส 1 

 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสกลนคร 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

มีระบบและช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยส ำหรับผู้ร้องเรียน 
ผลลัพธ์ 
ภำคประชำชนมีบทบำทในกำรเฝ้ำระวัง และติดตำม ตรวจสอบกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ (พิจำรณำจำก

จ ำนวนข้อร้องเรียนจำกประชำชน,จ ำนวนเบำะแสะที่ประชำชนแจ้งหน่วยงำน) 
 


