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        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  

ค าน า 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานในการ
ปูองกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดจนแสดงให้
เห็นถึงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม อันจะ
ส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาในการท างานของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นได้พัฒนาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยน าหลักธรรมาภิบาลส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตส าหรับองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน เปูาหมาย และประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการใน 5 ป ี
(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิต ิรวมทั้งสิ้นจ านวน 18 โครงการ ดังนี้ 
  มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จ านวน 4 โครงการ 
  มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จ านวน 8 โครงการ 
  มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จ านวน 2 โครงการ 
  มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
           จ านวน 4 โครงการ 
 ส่วนที ่3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย
ขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะน าไปสู่เปูาหมายของแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ      
ที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

กันยายน 2565



สารบัญ 
เรือ่ง หน้า  

ค าน า  ก 

ส่วนที่ 1 บทน า    1 - 4 
  1. การประเมนิความเสีย่งการทุจรติ   
  2. หลกัการและเหตุผล    
  3. วตัถปุระสงค์ของการจัดท าแผน  
  4. เปาูหมาย  
  5. ประโยชนข์องการจดัท าแผน 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจรติ        5 - 8 
  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณทีด่ าเนินการ  
  แยกตาม 4 มิต ิ

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัตกิารฯ                      9 - 48 
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 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  
 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร 
ล าดับ 

ที ่
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 
ประเด็นความเสี่ยงการ

ทุจริต 
Risk 

Score 
มาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
1 การบริหารงานของ

หน่วยงาน และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. ผู้บริหารด าเนินการตาม
น โ ย บ า ย ข อ ง ต น เ อ ง 
แทรกแซงการปฏิบัติ งาน
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. บุคลากรของหน่วยงาน
ปฏิบั ติ ตามนโยบายของ
ผู้ บ ริ ห า ร  โ ด ย ไ ม่ มี
กฎระเบียบรองรับ 
3. บุคลากรของหน่วยงาน
ไม่ ให้ความส าคัญกับการ
ปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัว
มาท าที่ท างาน ขาดความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน 

ปานกลาง 1. โครงการส่งเสริมการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อปูองกันการ
ทุจริต 
2. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการ
น า ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
บริหารงานของผู้บริหารด้วยการจดัท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
3. มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปู อ งกั นกา รทุ จ ริ ต เพื่ อยกร ะดั บ
คุณธรรมและความโปร่งใส 
4. โครงการพัฒนาความรู้ด้าน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรของ
หน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
5. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมของระบุช่ือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้าน
การทุจริต 
7. มาตรการประเมินความคุ้มค่าใน
การบริหารงานของหน่วยงาน 

2 การบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย 
โ อ น  เ ลื่ อ น ต า แ ห น่ ง /
เ งิ น เ ดื อ น  แ ล ะ ก า ร
มอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม 
เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการ
เรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการ
แต่งตั้งหรือเลื่อนต าแหน่ง 

ปานกลาง 1. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหาร
และพัฒนาทรั พย ากรบุ คคล แก่
สาธารณะ 
2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
3. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
4. มาตรการน าผลการประเมินความ
พึ ง พอ ใ จ ขอ งป ร ะ ช าชน ใน ก า ร
ให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อน
เงินเดือน ของบุคลากร 
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        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  

ล าดับ 
ที ่

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

3 ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น 
งบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ้าง การบริหารพัสดุ และ
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

1 .  ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น 
งบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่
เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ ที่
เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่
เกิดประโยชน์กับราชการ  
 
 
 
 
 
2. น าทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วน
ตน 

สูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปานกลาง 
 

1. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
2. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด
จ้างประจ าปี 
3. มาตรการปูองกันผลประโยชน์    
ทับซ้อนของหน่วยงาน 
4. มาตรการปูองกันการใช้จ่าย
ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ไ ม่ ส ม ค ว ร  ผิ ด
วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
6. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
7. โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

4 การให้บริการสาธารณะ/
บริการประชาชน 

1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน
ตามล าดับ อันเนื่องมาจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ
การให้สิทธิพิเศษแก่คนบาง
กลุ่ม หรือมีการติดสินบน
เพื่อให้ได้คิวเร็วข้ึน 
2. มีการเรียกรับเงินพิเศษ
จ า ก ผู้ ข อ รั บ บ ริ ก า ร
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
ป ก ติ  เ พื่ อ แ ล ก กั บ ก า ร
ให้บริการ หรือการพิจารณา
อนุมัติอนุญาต 
3. ให้บริการไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน เ ช่น  ใ ช้ เ วล า
ให้บริการนานกว่าที่ก าหนด
ไว้   

สูง 1. มาตรการ NO Gift Policy 
2. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
4. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน 
“บริการเป็นเลิศ” 
5. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Service) 
6. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของหน่วยงาน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์

ชาติเป็นเปูาหมายการพฒันาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย        
ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปูาหมายในการ
พัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม     
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนใน



 

  

 
3 

        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  

ทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโต
บนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ก าหนดเปูาหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า 
ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ใน
อันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพ่ือให้บรรลุผลดังกล่าว  
จึงได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA 
ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้
ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) 
อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด 
(ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป   

 องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจ าปี 2564 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 35 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 โลก ซึ่งลดลงจากปี 2563 ย่อมสะท้อนให้ได้เห็นว่าประเทศ
ไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน  

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในร ะบอบประชาธิปไตย          
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น    
ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปราศจากการทุจริต น าเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่าง
แท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครอง
ชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการ
ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็ นไปเพ่ือการ
คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นจึงให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ควบคู่ไปกับการปูองกันการทุจริต โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตและน าไปสู่การปฏิบัติ
ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น (พ.ศ. 2566 – 
2570) อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเปูาหมายของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทย
ต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน   
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        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
(1) เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นต่อสาธารณชน  

  (2) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย 
โปร่งใส และตรวจสอบได้  

(4) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปูองกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต ให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นที่มีประสิทธิภาพ 
เข้มแข็ง และลดการทุจริต 

4. เป้าหมาย 

 (1) คดีทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นลดลง ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2570  
 (2) องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น มีคะแนน ITA เพ่ิมขึ้นและผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนน
ขึ้นไป) ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ITA) /องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA (85 คะแนนขึ้นไป) และมีคะแนน ITA 90 คะแนนขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ผ่านเกณฑ์ ITAแล้ว) 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
จ านวนคดีทุจริตลดลง 
(ค านวณจากปี 2565) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 

คะแนน ITA 65 คะแนน 70 คะแนน 75 คะแนน 80 คะแนน 85 คะแนน 
 
5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

(1) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นได้แสดงเจตจ านงสุจริตต่อสาธารณชน  
  (2) องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นมีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจิตส านึกและความตระหนัก
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดย
มิชอบ  

(3) องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นมีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส 
และตรวจสอบได้  

(4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้ม
อ้น 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นที่มีประสิทธิภาพ 
เข้มแข็ง และลดการทุจริต 
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 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  
 

ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรง่ใส  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบด้วย 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจ านวน 18 โครงการ ดังนี้  
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

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

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง
วัฒนธรรมสจุริต 

1.1 การเสริมสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝุายสภา
ท้องถิ่น และฝุายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้าน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น” 
3) โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสรมิสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรสุจรติ 
4) โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรทีป่ฏิบัติงานเป็นไป
ตามมาตรฐาน ด้วยความวิรยิะอุตสาหะ และซื่อสัตย์
สุจรติ 

- 
 
 
 
- 
 

5,000 
 
 

5,000 

- 
 
 
 
- 
 

5,000 
 
 

5,000 

- 
 
 
 
- 
 

5,000 
 
 

5,000 
 
 

- 
 
 
 
- 
 

5,000 
 
 

5,000 
 
 

- 
 
 
 
- 
 

5,000 
 
 

5,000 
 
 
 

 

 รวม จ านวน 4 โครงการ 10,000 10,000  10,000 10,000 10,000  
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        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

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

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการด้วยความ
โปร่งใส 

2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

5) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน 
6) มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตาม
การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของระบุช่ือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- 
 
- 
 

- 
 
- 
 

- 
 
- 
 

- 
 
- 
 

- 
 
- 
 

 

 2.2 มาตรการส่งเสริมคณุธรรม
และความโปร่งใส 

7) มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรม
มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก้มอ้นด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
8) มาตรการ NO Gift Policy 
9) มาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
10) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

- 
 
 
 
- 
- 
 
- 

- 
 
 
 
- 
- 
 
- 

- 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 

 

 2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจ
ในการปฏิบัติงาน 

11) กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น” 
12) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก้มอ้น 

- 
 
- 
 

- 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 

 

 รวม จ านวน 8 โครงการ - - - - -  
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        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

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

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 
 

3.1 การส่งเสรมิให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกจิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

13) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
 

5,000 
 

5,000 
 
 

5,000 
 
 

5,000 
 
 

5,000 
 
 

 

 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การ
รับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
 

14) มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
 

- - - - -  

 รวม จ านวน 2 โครงการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  
4. การยกระดับ
กลไกการ
ตรวจสอบการ
ด าเนินงานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

15) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

 4.2 การส่งเสรมิบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 
 
 

16) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

10,000 
 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
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        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

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

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 4.3 มาตรการจดัการเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริต 

17) มาตรการจดัการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจรติของระบุช่ือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
18) มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแก้มอ้น 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

 รวม จ านวน 4 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  
รวมทั้งสิ้น จ านวน 18 โครงการ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000  
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 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  
 

ส่วนที่ 3  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักแกบุ่คลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.1.1 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ และ
การประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม 

ล าดับที่ 1 

 1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องด าเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  เพ่ือให้การ
บริหารงาน และปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
 3) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ใน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท าโครงการ/แผนงานและขออนุมัติด าเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บริหาร  
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        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  

 2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับ
บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับบุคลากร 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว เป็นต้น  
 4) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
 5) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับบุคลากร 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว อย่างน้อย 5 ช่องทาง และไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายไตรมาส) 
 2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
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        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  

ล าดับที่ 2 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น” 
2. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิด
ทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ.         
ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร
น าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบล
แก้มอ้น จึงได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล      
แก้มอ้น” ขึ้นเพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและเป็นสากล 
 2) เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคคลและ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3) เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 4) เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคม ตามล าดับ 
 5) เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป  
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 
 2) ก าหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมส าหรับบุคคลในองค์กรและ
สาธารณชน 
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        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  

 3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด 
 4) ด าเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด 
 5) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มี
ส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่
ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ     
พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด) 
 6) ประเมินและติดตามผลการด าเนินการ 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
  2) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล)  
 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแก้มอ้นปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน
ติดตามผล) 
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        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  

1.2 เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
ล าดับที่ 3 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 

2. หลักการและเหตุผล  
 การด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะน าไปสู่การท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความส าเร็ จขององค์กร
อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  

องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างจิตส านึกให้
บุคลากรตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นล าดับที่ดีของสังคม ยึดมั่นใน
คุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม 
อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างจิตส านึกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมในการท างานอันจะน าไปสู่การท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และความส าเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน              
จึงได้ก าหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล
แก้มอ้น 
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าหลักคุณธรรม จริยธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข  

2) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) ก าหนดรูปแบบ ก าหนดการ และหัวข้อการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเปูาหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์  
 5) ด าเนินการตามรูปแบบและก าหนดการท่ีก าหนด 
 6) รายงานผลการด าเนินการ 
 7) เผยแพร่การด าเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 5,000 บาท       
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจ านวน 1 ครั้ง 
2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและการ

ปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 บุคลากรน าหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กรสุจริตในหน่วยงาน (ส ารวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล) 
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        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  

ล าดับที่ 4 
1. ช่ือโครงการ :  โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ 

และซ่ือสัตย์สุจริต  
2. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่ส าคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและภารกิจที่
ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในเรื่องต่างๆ   
เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง หากพนักงานหรือบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต จะท าให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด ลดปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  องค์การบริหารส่วน
ต าบลแก้มอ้น จึงได้ด าเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ 
และซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือยกย่องชมเชย หรือให้รางวัล พนักงานหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน     
ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือเป็นต้นแบบให้แก่พนักงานและบุคลากรคนอ่ืนๆ ในองค์กร รวมทั้ง
เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่พนักงาน บุคลากร ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ 
และซื่อสัตย์สุจริตต่อไป  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

2) เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ 
และซือ่สัตย์สุจริต 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ 
และซื่อสัตย์สุจริต  

2) คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติ 
3) จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก และเผยแพร่ให้บุคลากรให้ทราบ 
4) เชิญชวนให้ส านัก/กองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลากรในสังกัดท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์

เพ่ือเข้ารับการคัดเลือก 
5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน 

ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต  
6) ประกาศผลการคัดเลือก  
7) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
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 8) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมาย
ข่าว เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เป็นต้น  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 5,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีบุคลากรต้นแบบด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 
 ผลลัพธ์  
 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 
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        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  

มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 

2. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   2.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการด าเนินงาน 

ล าดับที่ 1 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นจึงได้
มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
 2) เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 
 3) เพื่อจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
 4) เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก้มอ้น 
4. กลุ่มเป้าหมาย  
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะท างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  เพ่ือด าเนินการให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    
 2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 3) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมี
การแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออ่ืน ๆ 
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 5) จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นเพ่ือ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ าเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้
จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่
ก าหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบถามหรือ
ขอข้อมูล หรือรับฟังค าติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ เช่น  
  - มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาท าการ  
  - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อ
สอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น  
  - มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้ งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความ
คิดเห็น การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น  
 7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  
 8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 9) จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่มีงบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีจ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง 
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นให้มี

ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบส ารวจความพึง

พอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 
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 2.2 การเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ล าดับที่ 2 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลแก้มอ้นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นได้ จึงได้จัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และมาตรการก ากับ
ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นเพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
เกีย่วข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก า หนดไว้           
เช่น ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ         
จัดจ้าง ฯลฯ 
 2) เพ่ือก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับท่ีก าหนด  

3) เพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

4) เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ส านัก กอง ส่วน ฝุายต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

2) ประชุมคณะท างานฯ  
2.1) ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของ

องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับ
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สาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทาง
ที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
  2.1.1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร 
อ านาจหน้าที่  แผนยุทธศาสตร์  หรื อแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ  กฎหมายที่ เ กี่ ยวข้อง                    
ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  

2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการด าเนินงาน รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน       
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ     
E – Service  

2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รายงานการ
ก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงาน
ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

2.2) ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

3) ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแก้มอ้นให้ผู้บริหารทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่มีงบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
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        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  

9.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

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

 3) ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับท่ีก าหนด  

4) ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 
2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
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        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  

 2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

 

ล าดับที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นเล็งเห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่น และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต รวมทั้ง
ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน     
จึงได้มีการด าเนินการจัดท ามาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ    
ความโปร่งใส  
3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้
ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

2) เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นสู่การรับรู้ของสาธารณชน  

3) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
 2) ประชาชน 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ 
 2) ก าหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
 3) จัดท าประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร 
 4) ผู้บริหารก าหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริตฯ 
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        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  

 4) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่ก าหนด 
 5) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
 6) จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ  
 7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่ก าหนด 
 8) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 10) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่มีงบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร  ด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
 2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกัน
การทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
 3) มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแก้มอ้น พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  

 2.2.2 การจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ล าดับที่ 8 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 
2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดแผนปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต   
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่เปูาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ” 
 อีกทั้ งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ        
ประเด็นปฏิรูปด้านการปูองปราม ได้ก าหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่ วยงานของรัฐ             
หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือ
เป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นเล็งเห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่นเอง มีความมุ่งม่ันที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานเพื่อปูองกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรใน
การปูองกันการทุจริตโดยการจัดท ามาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระท าอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ 
หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งน าไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
2) เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลแก้มอ้นมีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดท ามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให”้ 
 2) จัดท าประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการด าเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
 3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy  
 4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน 
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        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  

 5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 
 6) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่มีงบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จ านวน 1 ฉบับ 
2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นด าเนินการ

ตามแนวทาง NO Gift Policy จ านวนร้อยละ 100 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบส ารวจ) 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่อง
สินบน 
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        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  

ล าดับที่ 9 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนรวมทั้ง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดการ
ด าเนินการเพื่อปูองกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  
 ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นให้ความส าคัญกับการด าเนินการเพ่ือปูองกันมิให้เกิดการ
ด าเนินการที่ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดท า “มาตรการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น” 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 2) เพื่อให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3) เพื่อปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท ามาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
 2) จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแก้มอ้นและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
 3) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการ
จัดหาพัสดุ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
 4) ปรับปรุงขั้นตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
งานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5) ด าเนินการตามมาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
 6) รายงานผลการด าเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  

8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีประกาศใช้มาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1 ฉบับ 

ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 
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        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  

ล าดับที่ 10 
 

1. ช่ือโครงการ  : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้
มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวย
ความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจ านวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่
ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการ
ไม่เป็นระบบ มกีารแซงคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 มาตรา 6            
ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปูาหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความ
จ าเป็น และประชาชนได้รับการอ าน วยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้ งนี้                              
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นจึงได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มารับ
บริการ 
 2) เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
 3) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
 4) เพ่ือเป็นเกราะปูองกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือกระท า
การประพฤติ มิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท าค าสั่งคณะท างานเพ่ือก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการให้บริการ 
 2) ประชุมชี้แจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
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        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  

 3) จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 4) ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามล าดับคิว 
 5) จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
 6) สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือน ามาปรับปรุง 
แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ  
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ   
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานที่ให้บริการ 
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ไม่น้อยว่าร้อยละ 80 ของผู้มาขอรับบริการ 
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
 2) การให้บริการเกิดความโปร่งใส ข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ลดลง 
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        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  

2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

 2.3.1 จัดท าข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 

ล าดับที่ 11 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น” 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการปฏิบัติ
หน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของ
ผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตก
ลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 
ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าใน
ภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นจึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมี
การลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นกับปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก้มอ้นและหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี                   
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝุาย ตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ  
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝุาย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ
เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน 
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โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปลัดองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้
ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1.1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
1.2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
1.3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
1.4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  1.5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
1.6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 2) ชี้แจงส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
  - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ
ข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการ
ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
 4) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 5) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 6) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
 7) รายงานผลการด าเนินงาน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง 
 ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
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2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏบิัติราชการ
แทน หรือการด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อชุมชนและประชาชน 

ล าดับที่ 12 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบปัญหาด้าน
การอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการ
กระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก 
กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับ
ความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ 
ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยให้มีอ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้
ในการบริหารงาน ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการออก
ค าสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
 2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3) เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
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 4) เพื่อปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่ง
การ เช่น ค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ 
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วน
ราชการ เป็นต้น 
 2) จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 3) จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จ านวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
 

ล าดับที ่13 
  

1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลแก้มอ้นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นให้
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นและร่วมด าเนินการโครงการ 
รวมทั้งติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
 2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ ของตน 
 3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 
 4) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
5. วิธีด าเนินการ 
         1) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ ดังนี้ 
 1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้า
ร่วมเปน็คณะกรรมการ/คณะท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจ านวนสัดส่วนที่มีผลต่อการตัดสินใจในการ
บริหารโครงการ/กิจกรรมต่าง โดยให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
      - การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ  
      - การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  
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      - การมีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการ 
 1.2) จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.3) เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในการปรับปรุงการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 
 1.5) เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้ันตอนต่อไป 
 1.6) เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 
 1.7) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

2) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการ
ปรึกษาของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัน
เวลาและก าหนดการประชุมสภาท้องถิ่น  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2566 - 2570   
7. งบประมาณด าเนินการ 
 5,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และมี
ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ  
 2) องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  
 ผลลัพธ์ 
 เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการด้านต่างๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ิมข้ึน 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

 3.2.1 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึง
การได้รับเร่ือง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

 

ล าดับที ่14 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นเห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้อง
ทุกข์ และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการสาธารณะ
และการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้จัดท ามาตรการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้ง
พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการ
แจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้ง
จัดให้มกีารประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นให้
สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล 
และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
 2) ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้ม
อ้น เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3) คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
  3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
  - ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
แก้มอ้น 
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  - ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน 
และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
  - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา 
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
  3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
  - จัดท าคู่มือหรือแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะท า
การร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ เป็นต้น 
  - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
  - ก าหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส  
  - จัดท าข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
  - จัดท าข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่ อง เรื่องที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ ฯลฯ  
 4) จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
การทุจริต แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
      5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
แก้มอ้น ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 6) จัดท าฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และก าหนดก าหนดแนวทางในการปูองกัน และแก้ไข
ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  
 7) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่
ให้สาธารณชนทราบ 
 8) คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 
 9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
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 10) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหาร
รับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
 4) มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางใน
การติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 5) มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นให้
สามารถตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่
ก าหนดไว้ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
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        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  

มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 
 

ล าดับที่ 15 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ 
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่
ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน      
จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี  ควรเป็น
ระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล       
ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมาย
การปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่
ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2) เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3) เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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 4) เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
5. วิธีด าเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 

2) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย 

 (1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่
กระทรวงการคลังก าหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  
  (2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน : ปค.4) 
  (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน (รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 
  (4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
 3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 
 4) น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงานและ
สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
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 2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการปูองกันการทุจริต 
โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 ผลลัพธ์ 
 1) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่ เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน              
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 

2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส 

3) การทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นลดลงร้อยละ 5 
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        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  

4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.2.1 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติ งานของฝ่าย

บริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่าย
ใด 

ล าดับที่ 16 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม    
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าใน
ภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา 
การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต 
 จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบั ติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนา
องค์กร  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ฝุายบริหาร 
 2) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น  
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
5. วิธีการด าเนินงาน 
 1) จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
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        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  

 2) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง  
 3) แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
6. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 10,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบุคลากร ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง  

2) สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอ านาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย 

ผลลัพธ์ 
 สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
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        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  

4.3 มาตรการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
 4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ 17 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก้มอ้น 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ   
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถ
เสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส 
เป็นธรรม 
 2) เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและปูองกันการทุจริตของหน่วยงาน 
 3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และก าหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ 
 2) ก าหนดกระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียน 



 

  

 
46 

        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  

 3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดย
ทั่วกัน 
 4) ก าหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) ก าหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริต 
 6) ก าหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 7) ก าหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8) จัดท าคู่มือ/แนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป       
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  
  (1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน  
  (2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน  
  (3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ 
  (4) ระยะเวลาในการด าเนินการ 
และประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 9) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 10) จัดท าข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต (i30) 
 11) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่มีงบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝู าระวั ง  และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้ าหน้าที่           
(พิจารณาจากจ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน 
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4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
ส าหรับผู้ร้องเรียน 

 

ล าดับที่ 18 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแร งและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหาล าดับ   
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ  และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถ
เสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการจัด
ให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย ส าหรับบุคลากรและ
ประชาชน 
 2) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส 
เป็นธรรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้า
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้
แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)และจัดให้มี
ช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่อง
ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
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  2) ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 3) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบโดย
ทั่วกัน 
 4) ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่มีงบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยส าหรับ          
ผู้ร้องเรียน 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณาจาก
จ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


