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คำนำ 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง 
ๆ  ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ที่จะยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยมีเป้าหมายในการ พัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยังยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุก มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเกง่ และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) 

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจุบัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้ โครงสร้าง
การจัดระเบียบ บริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจาก
ส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น และเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยง าน
หลัก ในการจัดทำบริการ สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไก
สำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งนําไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการ
ทุจริต นําเงินงบประมาณมา พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว 
ประเทศชาติ ก็จะมีความ เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เกิดความยั่งยืน โดยยึดหลัก แห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ ของประชาชนในท้องถิ่น 
และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนรว่ม
ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ พ้ืนที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้ เท่าที่จําเป็น
ตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้อง เป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้
แสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต จึงจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วต่อไป 
 
 
 

องค์การบริการส่วนตำบลหนองแก้ว 
         อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ 
ให้ สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ที่จะยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากร ธรรมชาติยังยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) ในประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กำหนด
เป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ.2580 
ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 
20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้นํา
ผลการประเมิน ITA ไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด 
(ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 - 2570) ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้
ว่า ในปี พ.ศ.2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - 
CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน 
ITA ทั ้งหมด (ร ้อยละ 100) ต ้องได ้คะแนน 85 คะแนนขึ ้นไป เพื ่อความโปร ่งใสระดับนานาชาติ 
(Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) ประจำปี 2563 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งไม่
เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 แต่ในส่วนของอันดับได้ปรับตัวลดลงเป็นลำดับที่ 104 จากอันดับ 101 ย่อม
สะท้อนให้ได้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน 

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจุบัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของ
รัฐภายใต้ โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการ
กระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนําไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปราศจากการทุจริต นําเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลัก
แห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พ้ืนที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วได้เล็งเห็นความสำคัญ และร่วมแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและนําแผน
ไปสู ่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตั ้งแต่ช่วงปี พ.ศ.2561 - 2565 เพื ่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
หรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน อันเป็นการยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริต
ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ ด้วยการสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริตขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยได้มีกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้มีความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

แผนระดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561 - 2580 ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ 2 สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามหลักธรรมาภิบาลในสังคมไทย นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ ในส่วนเป้าหมายที่ให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประชาชนไม่
เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี ้ว ัด คือ ค่าดัชนีการรับรู ้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 

แผนระดับที่ 3 สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนําหลัก
ธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
เพ่ือให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ทีก่ำหนดไว้ว่าในปี พ.ศ.2570 หน่วยงานที่เข้าร่วม การประเมิน ITA 
ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ำกว่า 57 
คะแนน 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ความเสี ่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที ่อาจเกี ่ยวข้องกับการกระทำทุจริตเพื ่อพิจารณาว่าการควบคุมและ  
การป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น  ได้แก่ 
การกระจายอำนาจลงส ู ่องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นแม ้ว ่าโดยหล ักการแล ้วการกระจายอำนาจ 
มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื ่อให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก 
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 

3) สภาพของการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 

4) สภาพหรือปัญหาการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและคุณธรรมจริยธรรม 

5) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากการขาดdkiประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

6) สภาพหรือปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 

7) สภาพหรือปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจบารมีและอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ 
ดังนี้ 

1) โอกาส  แม ้ว ่ า ในป ัจจ ุบ ันม ีหน ่วยงานและกฎหมายท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องก ับการป ้องก ันและ 
ปราบปรามการทุจริตแต่ พบว่ายังคงมีช ่องว ่างที ่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริตซึ ่งโอกาสดังกล ่าว  
เก ิดข ึ ้นจากการบังค ับใช ้กฎหมายที ่ ไม ่ เข ้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่ร ัดก ุม และอำนาจหน้าที่  
โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต 

2) สิ ่งจูงใจ เป็นที ่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที ่มุ ่งเน้นเรื ่องของวัตถุน ิยม สังคมทุนนิยม 
ทำให้คนในปัจจุบัน มุ ่งเน้นที ่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี ้จ ึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที ่มีแนวโน้ม 
ที่จะทำพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบ ันมีร ูปแบบที ่ซ ับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน 
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร ่ ง ใสท ี ่ ม ี ประส ิทธ ิภ าพ  ด ั งน ั ้ นจ ึ ง เป ็ นการยากท ี ่ จ ะ เข ้ า ไป 
ตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 



4 
 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั ้นจึงมีความเกี ่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจในบางครั ้งพบบริษัทมีการให้ส ินบนแก่  
เจ้าหน้าที ่เพื ่อให้ตนเองได้ร ับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ 
การผูกขาดในโครงการก่อสร้าง และโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การได ้ ร ับค ่ าตอบแทนท ี ่ ไม ่ เหมาะสม  รายได ้ ไม ่ เพ ี ยงพอต ่อรายจ ่ ายความยากจน 
ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่  
ที่ดีข้ึนทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจร ิยธรรม ค ุณธรรม ในสม ัยโบราณความซ ื ่อส ัตย ์ส ุจร ิตเป ็นค ุณธรรมที ่ ไ ด ้ รับ 
การเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื ่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า  คนมีความละอายต่อบาป 
และเกรงกล ัวบาปน ้อยลง และม ี ความเห ็นแก ่ต ัวมากย ิ ่ งข ึ ้นมองแต ่ประโยชน ์ส ่วนตนเป ็นท ี ่ตั้ ง  
มากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต 
เป ็นยกย่องคนที ่ม ี เง ิน คนที ่ เป ็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที ่ม ีตำแหน่งหน้าที ่การงานสูง ด ้วยเหตุนี้  
ผ ู ้ท ี ่ม ีค ่าน ิยมท ี ่ผ ิดเห ็นว ่าการท ุจร ิตเป ็นว ิถ ีช ีว ิตเป ็นเร ื ่องปกต ิธรรมดา เห ็นคนซ ื ่อเป ็นคนเซ่อ 
เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป 
และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น 
การประเมินความเสี ่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน 
ที่เหมาะสมจะช่วย ลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
ให้แก่บุคลากรของ องค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมิน 
ความเสี ่ยงมาใช้ในองค์กรจะ ช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี 
การทุจริตหรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือ 
หากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ 
เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระ
งานแต่อย่างใด วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ  
ระบบ หรือ แนวทางในการป้องกันข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของ รัฐไม่ให้ทำการทุจริต 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

ตารางท่ี ๑ ระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 

1. การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

- เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงาน 
ไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน และใช้รถยนต์ส่วนกลางใน 
การดำเนินกิจกรรมส่วนตัว 

/  

2. การเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ 

- เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงินหรือประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนในการขออนุมัติหรือขออนุญาต 
ต่างๆ นอกเหนือจากท่ีกฎหมายกำหนด 

 / 

คำอธิบาย : รายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบพฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น 
(อธิบายให้ละเอียดและชัดเจนมากท่ีสุด) 

- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมายในช่อง  Known 
Factor 

- ความเส ี ่ ยงท ี ่ ไม ่ เคยเก ิดหร ือไม ่ม ีประว ัต ิมาก ่อน  แต ่ม ีความเส ี ่ ยงจากการพยากรณ์  
ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิดให้ใส่เครื่องหมายในช่อง Unknown Factor 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ตารางท่ี ๒ แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสี เขียว เหลือง ส้ม แดง) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1. การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

- เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงาน 
ไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน และใช้รถยนต์ส่วนกลางใน 
การดำเนินกิจกรรมส่วนตัว 

 /   

2. การเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ 

- เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงินหรือประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนในการขออนุมัติหรือขออนุญาต 
ต่างๆ นอกเหนือจากท่ีกฎหมายกำหนด 

 /   

คำอธ ิบาย  : ให ้นำข ้อม ูลจาก  ตารางท ี ่  ๑  มาว ิ เคราะห ์แสดงสถานะความเส ี ่ยงการท ุจร ิ ตของ 
แต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตแยกตามสี 

- สีเขียว  หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ 

- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปลานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังใน 
ระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้ 

- สีส้ม  หมายถึง ความเสี ่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู ้เกี ่ยวข้องหลายคนหลาย 
หน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน ยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงาน  
ตามหน้าที่ปกต ิ

- สีแดง  หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก 
คนที ่ ไม ่ร ู ้จ ัก ไม ่สามารถตรวจสอบได ้ช ัดเจนไม ่สามารถกำก ับต ิดตามได ้อย ่างใกล ้ชิด 
หรืออย่างสม่ำเสมอ 
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  ระดับความเสี่ยง 

ตารางท่ี ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง ๒ มิติ 3 ระดับ (Risk Level matrix) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับ
ความจำเป็นของ

การเฝ้าระวัง 
(a) 

ระดับ
ความรุนแรงของ

ผลกระทบ 
(b) 

ค่าความเสี่ยงรวม 
(a * b) 

1. การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

- เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนัก-
งานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน และใช้รถยนต์ส่วน- 
กลางในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัว 

๒ 2 4 

2. การเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ 

- เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงินหรือประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนในการขออนุมัติหรือขออนุญาต 
ต่างๆ นอกเหนือจากท่ีกฎหมายกำหนด 

2 ๒ 4 

คำอธิบาย : ให้นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูง - สูงมากท่ีเป็นสีส้มและสีแดง จาก 
ตารางที่ 2 มาหาค่าความเสี่ยงรวมโดยนำระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง  (a) ที่มีค่า ๑ - ๓ คูณด้วย 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (b) ที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน 

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั ้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั ้นๆแสดงว่าเป็น MUST 
หมายถ ึง ม ีความจำเป ็นส ูงในการเฝ ้าระว ังความเส ี ่ยงการท ุจร ิตที่  ต ้องทำการป ้องกัน 
ไม่ดำเนินการไม่ได้ (ค่า MUST อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒) 

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่าเป็น SHOULD หมายถึง 
มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตค่า (SHOULD อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น) 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 

- หากก ิจกรรมหร ือข ั ้นตอนการปฏ ิบ ัต ิ งานนั้ น  เก ี ่ยวข ้องก ับผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเสีย 
(STAKEHOLDER) รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลพันธมิตร ภาคีเครือข่าย หรือมีผลกระทบทางการเงิน 
รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม (Financial) หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย (Customer/User) 
ค่าความรุนแรงอยู่ในระดับ ๒ หรือ ๓ หรือมีผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน (InternalProcess) 
หรือการเรียนรู้ องค์ความรู้ (Learning & Growth) ค่าความรุนแรงอยู่ในระดับ ๑ หรือ ๒ 
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  การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

ตารางท่ี ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยงสูง 

โอกาส/ความเสี่ยง 
คุณภาพ 

การจัดการ 

การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ต่ำ ปานกลาง สูง 

1. การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

- เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงาน 
ไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน และใช้รถยนต์ส่วนกลางใน 
การดำเนินกิจกรรมส่วนตัว 

พอใช้ /   

2. การเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ 

- เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงินหรือประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนในการขออนุมัติ หรือขออนุญาต 
ต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด 

พอใช้ /   

คำอธิบาย : ให้นำค่าความเสี่ยงรวมจาก ตารางท่ี ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริตว่ามีระดับการควบ 
คุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ ๓ ระดับ ดังนี้ 

- ดี หมายถึง จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 
องค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 

- พอใช้ หมายถึง จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ 
ผลงานองค์กร แต่ยอมรับและเข้าใจได ้

- อ่อน หมายถึง จัดการไม่ได้หรือได้เพียงเล็กน้อย การจัดการเพิ่มเกิดรายจ่ายเพิ่ม มีผลกระทบถึง 
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
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  แผนบริหารความเสี่ยง 

ตารางท่ี 5 แผนบริหารความเสี่ยงการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร 

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงความทุจริต มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

- เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงาน 
ไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน และใช้รถยนต์ส่วนกลางใน 
การดำเนินกิจกรรมส่วนตัว 

แผนบริหารความเสี่ยง 

1. พัฒนาระบบทรัพย์สินของราชการ 

2. สร้างจิตสำนักในการแยกแยะประโยชน์ส่วน- 
ตนและประโยชน์ส่วนรวม 

3. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการใช้ทรัพย์สิน 
ทางราชการแก่พนักงาน 

2. การเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ 

- เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงินหรือประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนในการขออนุมัติหรือขออนุญาต 
ต่างๆ นอกเหนือจากท่ีกฎหมายกำหนด 

แผนบริหารความเสี่ยง 

1. ให้ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติ 
หน้าที่ตามระเบียบกฎหมายแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ 

2. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ยึดมั่น 
จริยธรรมในการดำรงตน เพ่ือสร้างศรัทธาและ 
ความไว้วางใจในการปฏิบัติราชการ 
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 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ตารางท่ี 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง (แยกตามสี เขียว เหลือง แดง) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

 1. พัฒนาระบบทรัพย์สินของราชการ 

 2. สร้างจิตสำนักในการแยกแยะ-
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

 3. ให้ความรู้ความเข ้าใจในหลักการใช้ 
ทรัพย์สินทางราชการแก่พนักงาน 

 1. ห้องเก็บพัสดุมีที่สำหรับเก็บ 
พัสดุไม่เพียงพอ 

 2. 
บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือ 
รับรู้ถึงวิธีการในการขอยืมใช้ 
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

/   

 1. ให้ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการ 
ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายแก่ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 2. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต 
ยึดมั่นจริยธรรมในการดำรงตนเพื่อสร้าง 
ศรัทธาและความไว้วางใจในการปฏิบัติ 

ราชการ 

 1. การพิจารณาตรวจสอบและ 
เสนอความเห็นการอนุมัติ/อนุญาต 
ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ 

/   

เพ ื ่อต ิดตามการเฝ ้าระว ัง เป ็นการประเม ินการบร ิหารความเส ี ่ยงการท ุจร ิตในก ิจกรรม  
ตามแผนบริหารความ เสี่ยง ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกัน 
หร ือแก ้ ไขป ัญหาว ่ าม ีประส ิทธ ิภาพ  มากน ้อย เพ ียง ใด  โดยการแยกสถานะของการ เฝ ้ าระวั ง 
ความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ดังนี้ 

- สถานะสีเขียว (ไม ่ เ ก ิ ดกา ร เ ฝ ้ า ร ะว ั ง ต ่ อ เน ื ่ อ ง )  : ไม ่ เ ก ิ ดกรณ ี อย ู ่ ใ นข ่ า ยคว าม เส ี ่ ย ง
ทีย่ังไม่ต้องทำกิจกรรมเพ่ิม 

- สถานะสีเหลือง (เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้) : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงแต่แก้ไขได้ทันทีตาม 
มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม ที ่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี ่ยงการทุจร ิตลดลง 
ระดับความรุนแรงน้อยกว่าระดับ 3 

- สถานะสีแดง (เก ินกว ่าการยอมร ับ) : เก ิดกรณีท ี ่อย ู ่ ในข่ายแก ้ไขไม ่ได้  ควรม ีมาตรการ/ 
นโยบาย/ โครงการ /ก ิ จกรรม เพ ิ ่ มข ึ ้ น  แผนใช ้ ไม ่ ได ้ ผล  ความ เส ี ่ ย งการท ุ จ ร ิ ตลดลง 
ระดับความรุนแรงน้อยกว่าระดับ 3 
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จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 
ตารางที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

 1. ห้องเก็บพัสดุมีที่สำหรับเก็บพัสดุไม่ 
เพียงพอ 

 2. บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือรับรู้ 

ถึงวิธีการในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1. การพัฒนาระบบทรัพย์สินของ 
ราชการ 

 2. สร้างจิตสำนักในการแยกแยะ 
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ 
ส่วนรวม 

 3. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการ 
ใช้ทรัพย์สินทางราชการแก่พนักงาน 

/   

 1. การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ 
ความเห็นการอนุมัติ/อนุญาต ไม่ดำเนิน 
การตามลำดับคำขอ 

 1. ให้ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน 
การปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ 
กฎหมายแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 2. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต 
ยึดมั่นจริยธรรมในการดำรงตนเพื่อ 
สร้างศรัทธาและความไว้วางใจในการ
ปฏิบัติราชการ 

/   
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หลักการและเหตุผล 
สถานการณ์ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมา 

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงและชับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ สืบเนื่อง
มา จากวิว ัฒนาการของการทุจริตที ่มีร ูปแบบที ่สลับชับซ้อน ปัญหาการขาดจิตสำนึกในการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วน-ตนและส่วนรวม ซึ่งปัญหาดังกล่าวทำให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
มีการสูญเสียงบ-ประมาณแผ่นดินไปกับการทุจริตที่อาจมีความยากและชับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงาน 
ที่ทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณมาก 
ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ทั้งนี้ ถึงแม้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้
การทุจริตของประเทศไทยยังจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ 
ไทยที่ถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่ ๙๖ จาก ๑๘๐ ประเทศทั่วโลกในปี พ.ศ. ๒๕๖0 การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมี
ความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างบูรณาการ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1  (พ.ศ.
2561 - 2565) และยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 กำหนดเป้าหมายไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบเพื่อป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิ
ชอบ โดยให้ความสำคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม "คน" ทุกกลุ ่มในสังคมให้มีจิตสำนึกและ
พฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประกอบด้วย 

๑) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม "คน" โดยการปลูกฝัง
วิธีคิดในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพ่ือปฏิรูป "คนรุ่นใหม่" ให้มีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือ
สร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ "ระบบ" 
โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เท่าทันพลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีสว่น
ร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และข้ีเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะ
นำไปสู่การลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 

๒) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไก
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการดำเนินคดีทุจริตมีความ
รวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
การปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ ๒0 ปี โดย
ใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริตเป็นเป้าหมายในการดำเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้กำหนดให้ประเทศไทย
มีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ.๒๕๘๐ อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒0 ของโลก 

ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment) หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบาย
ของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่ง
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จับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่ว
ประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการ 
ประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการ
ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้นการประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน 
เพ่ือให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทาง 
มาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื ่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ(พ.ศ.2561 - 2580) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน  จึงได้ดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น 
เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 

กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ

องค์การบริหารส่วนตำบล ต่างมีข้อบัญญัติไว้อย่างชัดเจน คือ ให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสาม
ประเภทดังกล่าวปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ "ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน" ในท้องถิ่น หาก
พิจารณาถึงสิ่งที่มีส่วนจูงใจให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้อำนาจหน้าที่ของตนไปในทางที่ไม่ชอบ
ประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือ 

1) ปัจจัยภายใน เป็นเรื ่องที่เกี ่ยวกับจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการด้วย ความ
ซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้ง ความมีจิตสำนึ ก
และตระหนักในลักษณะดังกล่าวที่มั่นคง ไม่ขาดตกบกพร่อง แม้จะมีโอกาสและมีผลประโยชน์มากมายขนาด
ไหน ก็ไม่อาจจูงใจให้ตัดสินใจผิดพลาด ใช้อำนาจหน้าที่ไปหาประโยชน์ให้ตัวเอง แต่ในทางตรงข้าม หาก
จิตสำนึกและความตระหนักไม่มั่นคง มีปัญหาและประจวบเหมาะกับมีปัจจัยภายนอกที่ จะกล่าวต่อไป จะยิ่งมี
ส่วนชักนำให้มีการใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางท่ีไม่ชอบไม่ถูกต้อง 

2) ปัจจัยภายนอก คือประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ที่จะได้รับ และโอกาสของความเสี่ยงต่อการทำให้ถูก
ลงโทษที่จะเกิดขึ้นจากใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งในส่วนนี้จะเกี่ยวเฉพาะกับคนที่มีความ
บกพร่องในเรื่องจิตสำนึกและความตระหนักเท่านั้น เพราะตามประมวลกฎหมายอาญาคำว่า "โดยทุจริต" มี
ความหมายเดียวกันกับคำว่า "การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น" จึงไม่ใช่วิสัยของ
คนทำงานเพื่อประโยชน์ของประซาชน โดยนัยนี้ การได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตนรวมถึงบุคคลอ่ืนจะเป็นปัจจัยอีก
ประการหนึ่งที่เป็นเหตุซักนำให้คนของรัฐใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางไม่ชอบ 

ส่วน "ประโยชน์" ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อาจปรากฏตัวอยู่ในรูปแบบที่เป็น "ทรัพย์สิน" ซึ่ง
เป็นได้ท้ังสิ่งที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง แต่ต้องเป็นสิ่งที่มีราคาและอาจถือเอามาเป็นของตนเองได้ 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าวโดย ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่ นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

ทั้งนี้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.
2561 - 2580) ได้กำหนดเป้าหมายว่า "ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ" โดยกำหนดว่าดัชนี
การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยในปี พ.ศ.2580 ต้องอยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนน ไม่ต่ำกว่า 
73 คะแนน โดยแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561 - 2580) ได้กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในปี พ.ศ. 2580 ไว้ดังนี้ 

1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมชื่อสัตย์สุจริต ดังนี้ 

1) เด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 80 

2) ประชาชนมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบร้อยละ 80 

3) หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (90 คะแนนขึ้นไป) ร้อยละ 100 

2. จำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิซอบลดลง ดังนี้ 

1) จำนวนคดีทุจริตในภาพรวม ลดลง ร้อยละ 80 

2) จำนวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน ได้แก่ 

- จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกข้ีมูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง ร้อยละ 80 

- จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระทำการทุจริตลดลง ร้อยละ 80 

3) จำนวนคดีทุจริตที่เก่ียวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองลดลง ร้อยละ 90 

สำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้พิจารณากำหนดให้มีกรอบการจัดทำ "แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
แนวทางในการนำไปปฏิบัติ โดยพิจารณาจากปัจจัยจูงใจภายในและภายนอก และให้ความสำคัญกับความ
สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ โดยนำหลักธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นหลักสำคัญใน
การพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้
สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA อีกด้วย 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น แบ่งเป็น 4 มิติ ดังนี้ 

มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 

มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
1) เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อสาธารณชน 

2) เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความชื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

4) เพื ่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

5) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
เข้มแข็งและลดการทุจริต 

 

เป้าหมายของการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บั งเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการ การปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

6) คดีทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมลดลง ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2570 

7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) ร้อยละ 100 ในปี 
พ.ศ.2570 

 

ประโยชนข์องการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ในการ
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ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบกลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้าน
การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี2570 

 1. การสร้างวัฒนธรรมสุจริต  1.1 การเสริมสร้างจิตสำนึกและ 
ความตระหนักแก่บ ุคลากรทั้ง 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา 
ท ้องถ ิ ่นและฝ ่ายประจำของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1.1.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและ 
ความตระหนักในการปฏิบัติ 
ราชการตามอำนาจหน้าที่และ 
การประพฤติตนตามประมวล 
จริยธรรม 

 (1) โครงการพัฒนาความรู้ด้าน 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 (2) โครงการเผยแพร่ประชาสัม-
พันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารและ 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 (3) มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี2570 

หนองแก้ว 
 1.1.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักในการยึดม่ัน
ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตนที่จะไม่กระทำ 
การอันเป็นการขัดกันแห่งผล 
ประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 

 (4) โครงการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแก้ว 
 (5) โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรของ อปท. เพ่ือเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรสุจริต 
 (6) โครงการเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

 1.1.3 เสริมสร้างจิตสำนึกและ 
ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและ
การต่อต้านการทุจริต  

 (7) โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน 
ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และ
ซื่อสัตย์สุจริต 



19  

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี2570 

  1.2 การเสริมสร้างจิตสำนึกและ 
ความตระหนักแก่ประชาชนทุก 
ภาคส่วนในท้องถิ่น 

 1.2.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและ 
ความตระหนักแก่ประชาชนทุก 
ภาคส่วนในท้องถิ่น 

 1.2.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและ 
ความตระหนักในการปฏิบัติตน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.2.3 เสริมสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักในความซื่อสัตย์
สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

 (8) โครงการเสริมสร้างค่านิยม
ต่อต้านการทุจริต 
 (9) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

      



20  

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี2570 

  1.3 การเสริมสร้างจิตสำนึกและ 
ความตร ะหน ั กแก ่ เ ด ็ กและ 
เยาวชน 

 1.3.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและ 
ความตระหนักในความซื่อสัตย์ 
สุจริตและการต่อต้านการทุจริต 

 (10) โครงการเล่านิทานคุณธรรม
สอนใจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภายในตำบลหนองแก้ว 

 1.3.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและ 
ความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
และรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

 (11) โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

      

มิติที่ 1 รวม 11 โครงการ       
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มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

 2. การบร ิหารราชการด ้วย 
ความโปร่งใส 

 2.1 ก า ร เ ป ิ ด เ ผ ย ข ้ อ มู ล 
สาธารณะขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

 2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการ 
บริหารงานและการดำเนินงาน 

 (1) มาตราการปรับปรุงและ 
พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารแก่-
ประชาชน 

 2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลการ-
บริหารเงินงบประมาณ 

 (2) โครงการเสริมสร้างความ 
โปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 

 2.1.3 การเปิดเผยข้อมูลและ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 (3) มาตรการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ และกำกับติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แก้ว 

      



22  

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

  2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใส 

 2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์ 
ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหาร-
งานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็น 
ไปตามหลักธรรมาภิบาลของ 
ผู้บริหาร 

 (4) มาตรการการการแสดง 
เจตนารมณ์ในการนำหลัก 
คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน 
ของผู้บริหารขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลหนองแก้ว ด้วยการ 
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ-
ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 

 2.2.2 มาตราการการส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใสภาย 
ในหน่วยงาน 

 (5) มาตรการ NO Gift Policy 
 (6) กิจกรรมการสร้างความ 
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน 
ขั้นเงินเดือน 
 (7) โครงการประเมินความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้ 
บริการขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลหนองแก้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,000 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

 (8) กิจกรรมการใช้บัตรคิวใน 
การติดต่อราชการ 

 2.2.3 การจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต 

 (9) มาตราการการจัดทำ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ 
โปร่งใส 

  2.3 มาตรการลดการใช้ด ุลย-
พินิจในการปฏิบัติงาน 

 2.3.1 จัดทำข้อตกลงระหว่าง 
บุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้า
ที่ราชการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต
มีคุณธรรมจริยธรรม ใช้ดุลพินิจ 
ด้วยความสุจริตภายใต้หลัก-
ธรรมาภิบาล 

 (10) กิจกรรม “การจัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แก้ว” 

 2.3.2 มีการจัดทำแผนภูมิ 
ขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงาน 
และระยะเวลาการดำเนินการ 
เกี่ยวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

ขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและ 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (11) โครงการจัดทำคู่มือสำหรับ
ประชาชนผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ 
 (12) โครงการจัดทำคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแก้ว 

2.3.3 มีการกระจายอำนาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับคำสั่ง อนุญาต 
อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดำเนินการอ่ืนใดของผู้มี
อำนาจในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อชุมชนและประชาชน 

 (13) มาตรการออกคำสั่ง
มอบหมายขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแก้ว 
 (14) มาตราการการกระจาย 
อำนาจขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลหนองแก้ว 

มิติที่ 2 รวม 14 โครงการ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000  
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มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 
ปี 2566 ปี 2566 ปี 2566 ปี 2566 ปี 2566 

 3 .  การส่งเสริมบทบาทและการ 
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมี 
ส ่วนร ่วมบร ิหารก ิจการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัด 
ทำแผนพัฒนาการจัดทำ 
งบประมาณ 

 (1) โครงการจัดเวทีประชาคม 

 3.1.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
และการประเมินผลการดำเนิน-
งาน 

 (2) กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลหนองแก้ว 

 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

  3.2 การรับฟังความคิดเห็นการ 
รับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนใน 
การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะ
มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้อง-
ถิ่นโครงการส่งเสริมและสนับ-
สนุนจัดทำเวทีประชาคม การจัด 
ทำแผนชุมชน และการจัดทำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 
ปี 2566 ปี 2566 ปี 2566 ปี 2566 ปี 2566 

   3.2.2 มีระบบและช่องทางให้ 
ประชาชนในท้องถิ่นสามารถ 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทาง 
ที่หลากหลาย 

 3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็น 
ลายลักษณือักษรให้ประชาชนผู้ 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึง 
การได้รับเรื่อง ระยะเวลา และ 
ผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 (3) มาตรการจัดการเรื่องราว 
ร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

      

 3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ภาคประชาชนและบูรณาการ 
ทุกภาคส่วนเพื ่อต ่อต ้านการ-
ทุจริต 

3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่าย 
ภาคประชาชน/องค์กรชุมชน 
ในการป้องกันตรวจสอบและ 
ต่อต้านการทุจริต 

(4) กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้า
ระวังการทุจริต 

3.3.2 ส่งเสริมให้เครือข่าย 
ภาคประชาชนมีการดำเนินการ 
เฝ้าระวังการทุจริต 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 
ปี 2566 ปี 2566 ปี 2566 ปี 2566 ปี 2566 

 (5) โครงการสร้างเครือข่ายภาค-
ประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแก้ว 

3.3.3 บูรณาการทุกภาคส่วน 
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

 (6) กิจกรรมบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

มิติที่ 3 รวม 6 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  
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มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 
ปี 2566 ปี 2566 ปี 2566 ปี 2566 ปี 2566 

 4. การยกระด ับกลไกในการ 
ตรวจสอบการดำเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4.1 การจ ัดวางระบบตรวจสอบ
ภายในการควบคุมภายในและ 
การบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

 4.1.1 มีการจัดทำรายงานและ 
รายงานการจัดทำระบบตรวจ-
สอบภายใน 

 (1) โครงการจัดทำแผนการ 
ตรวจสอบภายในประจำปี 

 4.1.2 มีการจัดทำและรายงาน 
การจัดทำระบบควบคุมภายใน 

 (2) กิจกรรมการติดตาม 
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

 4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวน 
การบริหารจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต 

 (3) มาตราการบริหารจัดการ-
ความเสี่ยงการทุจริตขององค์การ-
บริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

      

  4.2 การส่งเสร ิมบทบาทการ 
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

 4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนา 
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ 
มีความรู้ ความเข้าใจในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม 
กฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ 
กำหนดไว้ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 
ปี 2566 ปี 2566 ปี 2566 ปี 2566 ปี 2566 

 

 (4) โครงการส่งเสริมความรู้ 
ด้านระเบียบ กฎหมายท ี่เกี่ยวข้อง
สำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภา-
ท้องถิ่น 

 4.2.2 ส่งเสริมสมาชิกสภา 
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจ-
สอบการปฏิบัติงานของฝ่าย 
บริหารตามกระบวนการและวิธีที่
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

 (5) กิจกรรมการส่งเสริมและ 
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา 
ท้องถิ่น 

  4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้อง-
เรียนการทุจริต 

 4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการดำ-
เนินการต่อเรื่องร้องเรียนการ-
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน-
ท้องถิ่น 

 (6) มาตรการจัดการในกรณีได้ 
ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ 
พบการทุจริตขององค์การบริหาร-
ส่วนตำบลหนองแก้ว 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 
ปี 2566 ปี 2566 ปี 2566 ปี 2566 ปี 2566 

 

 4.3.2 จัดให้มีระบบและช่อง 
ทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มี 
ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย สำหรับผู้ร้องเรียน 

 (7) มาตรการจัดให้มีระบบและ 
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
เกี่ยวกับการทุจริตขององค์การ 
บริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

มิติที่ 4 รวม 7 โครงการ       

รวมทั้งสิ้น 38 โครงการ 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000  
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต (จำนวน 12 โครงการ) 
1.1 การเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 

ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.1 สร้างสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และ

การประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี ่ยวของกับการปฏิบัติงาน สำหรับ
บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และ 
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บุคลากร สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ 
การดำเนินการ อย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำมักเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ 
ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม จึงส่งผลให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
และผู้บริหารท้องถิ่นกระทำผิดกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ทองถิ่น จึงได้จัดทำ โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน สำหรับ
บุคลากรองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับระเบียบ 
กฎหมาย ที่เก่ียวของในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้
เกี่ยวกับ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 

3) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
4. เป้าหมาย 

บุคลากร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ตำบลหนองแก้ว 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
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6. วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
2) มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดหาวิทยากร 
4) จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม 
5) สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
- ไม่ใช้งบประมาณ - 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

10. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิก 

สภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี 
2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็น

แนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ทำแบบทดสอบ/แบบประเมิน) 
ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว มีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย(สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบิตังาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเพ่ือให้
การบริหารงานและปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมาย ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้
เกี่ยวกับ กฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้องเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 

3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

4. เป้าหมาย 

บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองแก้ว 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

6. วิธีดำเนินการ 

1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 

2) มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

3) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตพ้ืนที่เพ่ือจัดกิจกรรมการบำเพ็ญ
ประโยชน์ 

4) ดำเนินกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ 

5) สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 

- ไม่ใช้งบประมาณ - 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

10. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายทเกี่ยวข้องสำาหรับ 
บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว อย่างน้อย 5 ช่องทางและไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ราย
ไตรมาส) 
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2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นมีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือ เป็น
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบทดสอบ/แบบ 
ประเมินผล) 

ผลลัพธ์  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการ 
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(สำรวจ โดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แก้ว 

2. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก
ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานสำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อำนาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ 
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
ต่อประเทศชาติ 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื ่อวันที ่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี ่ยวกับ 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทำโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็น
แนวทางในการดำเนินชีวิตส่วนตัวและในการปฏิบัติราชการ 

2) เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกร่วมใน
การเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
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ประชาชนและประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน 

3) เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วในการเสริมสร้าง คุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

6. วิธีดำเนินการ 

จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ 

1) การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

2) จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รักสามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและ
เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทำบุญ
ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพหรืออาพาธ เป็นต้น 

3) การจัดกิจกรรมทำบุญถวายเครื่องไทยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ 

7. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

8. งบประมาณในการดำเนินการ 

- ไม่ใช้งบประมาณ - 

9. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

10.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

1) พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อม
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน 

2) พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึก
ร่วมในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้
และเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

3) สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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1.1.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการยึดม่ันผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน ที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 4 

1. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสถานการณ์หรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้ 
เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จึงได้ดำเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 

3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ 

2) เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3) เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจิตสำนึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

5. วิธีการดำเนินการ 

1) จัดตั้งคณะทำงาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของตำแหน่งต่างๆ 

2) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดทำ
ร่างคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

3) จัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแนว
ทางการดำเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 



37  

 
 

4) ปรับปรุงขั ้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื ่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ และจัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

5) จัดประชุมเพื ่อให้ความรู ้เรื ่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพื ่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรของหน่วยงาน 

6) เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน
และสาธารณะชนให้รับทราบ 

7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

7. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 

- ไม่ใช้งบประมาณ - 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนร้อยละ 80 
ของจำนวนพนักงานฯ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู้) 

2) มีคู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 1 ชุด 

3) มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชนอย่างน้อย 2 ช่องทาง 
(เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หรือหนังสือเวียน เป็นต้น) 

ผลลัพธ์ 

พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประพฤติปฏิบัติงานยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวมไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 5 

1. ชื ่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมเกี ่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรของ อปท.เพ่ือ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

การดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรมอันจะนําไปสู่การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จขององค์กร
อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้าง
จิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ดีของ
สังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมี
คุณธรรม จริยธรรม อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้าง
จิตสำนึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานอันจะนําไปสู่การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จของ
องค์กรอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

3. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําหลักคุณธรรม จริยธรรม 
มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

2) เพื ่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ 

2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

3) กำหนดรูปแบบ กำหนดการและหัวข้อการอบรม 

4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม 
เอกสาร ประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ 

5) ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการทีก่ำหนด 

6) รายงานผลการดำเนินการ 

7) เผยแพร่การดำเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 

- ไม่ใช้งบประมาณ - 

8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง 

2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและ
การปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล) 

ผลลัพธ์ 

บุคลากรนําหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรสุจริตในหน่วยงาน (สำรวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล) 

 

1.1.3 เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริต 

รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 6 

1. ชื่อโครงการ : โครงการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการ สร้าง
วัฒนธรรมสุจริต ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบนหนองแก้ว จึงได้กำหนดดำเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้าน การทุจริตขึ้น เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบนหนองแก้ว มีความรู้ความเข้าใจในการ
ต่อต้านการทุจริต สอดส่อง เฝ้าระวังไม่ให้เกิดการกระทำการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะนำไปสู่การ
เป็นองค์กรที ่ปลอดทุจริตในที่สุด 
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3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการ ฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานทั่วไป 

2) เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงาน
ทั่วไป เฝ้าระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต 

4. เป้าหมาย 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

6. วิธีดำเนินการ 

1) จัดทำโครงการ/กิจกรรมและขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ 

2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือกำหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล 

3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต 

4) นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำเป็นสื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรูปแบบที่กำหนด (เช่น แผ่นพับ จดหมาย
ข่าว วีดีทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) 

5) ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางและช่องทางที่กำหนด 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 

- ไม่ใช้งบประมาณ - 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

10. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีการเผยแพร่ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตจำนวนอย่างน้อย 5 เรื่องขึ้นไป 

2) คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงาน ทั่วไป มี
ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
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ผลลัพธ์ 

คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงาน ทั่วไป เฝ้า
ระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 7 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ 
และซื่อสัตย์สุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่สำคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและ
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่างๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 1 และหมวด 8 ชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ในเรื่องต่าง ๆ เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง อย่างทั่วถึง หากพนักงาน
หรือบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความ วิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์
สุจริต จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด ลดปัญหาการทุจริตในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วจึงได้ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตาม 
มาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อยกย่องชมเชย หรือให้รางวัล พนักงานหรือบุคลากร 
ที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่พนักงาน 
และบุคลากรคนอื่นๆ ในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนั กงาน บุคลากร ให้ปฏิบัติงาน 
เป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และชื่อสัตย์สุจริตต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

2) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความ วิริยะ
อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความ วิริยะ
อุตสาหะและชื่อสัตย์สุจริต 

2) คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติ 

3) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก และเผยแพร่ให้บุคลากรให้ทราบ 

4) เชิญชวนให้สำนัก/กองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลากรในสังกัดที ่มีคุณสมบัติ ตาม
หลักเกณฑ์เพ่ือเข้ารับการคัดเลือก 

5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื ่อเชิดชูเกียรติบุคลากรที ่ปฏิบัติงานเป็นไปตาม 
มาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 

6) ประกาศผลการคัดเลือก 

7) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ 

8) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน และ
สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางที ่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื ่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว เสียงตามสายหอกระจายข่าว เป็นต้น 

8. งบประมาณ 

- ไม่ใช้งบประมาณ - 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

10. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

มีบุคลากรต้นแบบด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต ผลลัพธ์ 

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 

 

1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ แยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.2.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.2.3 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการ
ทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 8 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร ราชการตาม
หลักการกระจายอำนาจการปกครอง เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและ กิจกรรมสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่ การพัฒนาทั่วทั้ง
ประเทศ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ตลอดจนหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 
และในการปฏิบัติหน้าที ่นั ้นต้องเป็นไปเพื ่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคำนึงถึงหลัก ธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

รวมทั้ง แผนการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ กำหนด กล
ยุทธ์ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังที่มุ่งเน้นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตสำนึกของประชาชนในการ ต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วนร่วมในการต่อต้าน ทุจริต 
รวมถึงสร้างลักษณะนิสัยไม่โกง และไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพื่อต่อต้านการทุจริต โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และ
ผู้ปกครอง 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จึงให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตโดยเริ่มจากการ 
สร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดทำโครงการเสริมสร้างค่านิยมการ 
ต่อต้านการทุจริตเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม ให้มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งรณรงค์ให้ 
ประชาชนจากทุกภาคส่วน มีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้มี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการสร้างค่านิยมและการเฝ้าระวังต่อต้าน การทุจริต
ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชน 

2) เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตาม มาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม 

3) เพื ่อประชาสัมพันธ ์บ ุคคลตัวอย่างที ่ด ีดำรงตามหลักคุณธรรมจร ิยธรรมไปสู ่องค์กรหรือ
บุคคลภายนอก 

4) เพื่อเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันไปสู่ประชาชนทุกภาค
ส่วน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จำนวน 100 คน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

พ้ืนที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

6. วิธีดำเนินการ 

1) จัดหาข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต 

2) จัดทำสื่อในรูปแบบตามช่องทางที่กำหนดไว้ 

3) เผยแพร่ให้ประชาชน รวมทั้งนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ภายในเขตพ้ืนที่ 

4) จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาและชุมชนในเวทีต่าง ๆ 

5) ประเมินติดตามผลการดำเนินการ 

6) รายงานผลการดำเนินการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

8. งบประมาณดำเนินการ 

- ไม่ใช้งบประมาณ - 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
10. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) เผยแพร่สื่อการสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 

2) มีการรณรงค์ในสถานศึกษาและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบนหนองแก้ว 

ผลลัพธ์ 

1) เด็ก เยาวชน และประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจและมี ความ
ตระหนักร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (สำรวจโดยใช้แบบ ประเมินผล) 

2) ประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชาชนที่เข้า ร่วม
โครงการ (สำรวจจากรายชื่อเครือข่ายต่อต้านการทุจริต) 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 9 

1. ชื่อโครงการ : โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2. หลักการและเหตุผล 

สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทำ
ให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทุจริต ทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแก้ว จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่
ผู้กระทำความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนเป็น แบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจาก
ความดีและคุณธรรม เป็นรากฐาน อันสำคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 

3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

2) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

3) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

4) เพ่ือสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอัน เป็น
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างน้อยปีละ 

1 ครั้ง/กิจกรรม 

5. วิธีดำเนินการ 

จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้ เป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 

- ไม่ใช้งบประมาณ - 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

จำนวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 

1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการ
ทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 10 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเล่านิทานคุณธรรมสอนใจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลหนองแก้ว 

2. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นภารกิจหน้าที่สำคัญส่วนหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ต้องจัด
กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมให้การดำเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 
2546 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางรากฐานของพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพ
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

ในปัจจุบันการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยภาพรวมมีแนวโน้มพัฒนาการล่าช้าในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม สติปัญญา และจริยธรรม ปัจจัยสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูที่เหมาะสม สามารถปรับเปลี่ยนลักษณะ
การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของสมองมนุษย์ได้ การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นช่วงเวลาที่สำคัญและ
จำเป็นที่สุดในการพัฒนาสมองอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับขั้น การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ให้เด็กพัฒนาทุกด้านอย่าง
องค์รวมและเจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพนั้นต้องจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดพัฒนาการแต่ละด้านไปพร้อมๆกัน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัยเป็นแนวทางของสังคมในการเตรียมความ
พร้อมให้เด็กปฐมวัยอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม ทั้งการพัฒนาร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และในทางสังคมของเด็กอันจะนำไปสู่การสร้างวินัยและวัฒนธรรมการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข และเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สำคัญในการสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจที่ดี
งาม เป็นการพัฒนามนุษย์ที่ยั่งยืนและป้องกันปัญหาสังคมในระยะยาว 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแก้ว กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้ตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่มุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมให้เด็กตามธรรมชาติ พัฒนาเต็มตามศักยภาพและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย จึงได้กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรมสอนใจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาเด็กให้
เติบโตมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นคน
ดี เก่ง และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ดีของเด็กในอนาคต 
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3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 

2) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ 

3) เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 

4. เป้าหมาย 

เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่
ได้รับมาปรับใช้กับตนเองและสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

1) ครูเป็นผู้ดำเนินการเล่านิทานคุณธรรมสอนใจในกับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแก้ว 

2) สรุปผลการจัดกิจกรรม 

6. พื้นที่ดำเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแก้ว 

7. งบประมาณดำเนินการ 

- ไม่ใช้งบประมาณ -  

8. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแก้ว กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 

2) เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
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1.3.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 11 

1. ชื่อโครงการ : โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการ จัดระบบ
การบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง มีความสุข 
มีศาสนาที่ตนนับถือเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจ มาตรา 41 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิจัด
การศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตามความพร้อมความเหมาะสม และความต้องการ ภายใน
ท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนเป็นพลังที่
สำคัญ ในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงได้ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน
ด้าน จิตใจ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา อันเป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติ ตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” ซึ่งเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้กับตนเอง
ด้วย คุณธรรม ให้เป็นผู ้มีชีวิตอยู ่อย่างรู ้เท่าทันโลกนำพาชีวิตสู ่ความสำเร็จ เพื ่อเกื ้อกูลแก่ตนเองและ
ประเทศชาติใน ที่สุด 

3. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้น ของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

2) เพื่อให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีเมตตา กรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม 

3) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

4) เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำ
บนหนองแก้วในการต่อต้านการทุจริต 

4. เป้าหมาย 

เด็กและเยาวชนในโรงเรียน เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
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5. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

1) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานในการจัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรม หลักสูตรต้าน
ทุจริตในโรงเรียน 

2) จัดประชุมคณะทำงานในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการดำเนินงานในการ เตรียมความ
พร้อมเพ่ือให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

3) ดำเนินการขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามระเบียบฯ การใช้งบประมาณ และพัสดุ
ของสถานศึกษา 

4) จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และสถานที่ในการจัดโครงการ 

5) ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม เช่น 

- กิจกรรมพระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

- กิจกรรมการเข้าวัดฟังธรรม 

6) สรุปติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ และรายงานผลการดำเนินการ 

6. พื้นที่ดำเนินการ 

พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

7. งบประมาณดำเนินการ 

- ไม่ใช้งบประมาณ - 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

10. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

นักเรียนชั้นประถมศึกษา ได้รับการอบรมหลักสูตรตามโครงการ ร้อยละ 100 

ผลลัพธ์ 

1) จำนวนนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล - ประถมศึกษา นำความรู้ด้านหลักธรรมมาปฏิบัติและ นำมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม/แบบสอบถามครู) 

2) เด็ก นักเรียน ได้ซึมซับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนาไปใช้ ดำเนินชีวิต 
ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม/ แบบบันทึก
ความดี) 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส (จำนวน 14 โครงการ) 
2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการดำเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริงและมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แก้ว จึงได้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งดำเนินการปรับปรุง
ข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันผ่านช่องทางในสื่อต่างๆของหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
2) เพ่ือมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสำหรับประชาชน 
3) เพ่ือจัดแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
4) เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ศูนยข์้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อดำเนินการให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
3) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมี

การแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออ่ืนๆ 

5) จัดทำข้อมูลแสดงการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเผยแพร่
ต่อสาธารณชนผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะสม่ำเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง การ
ใช้จ่ายงบประมาณรายงานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ
ทีก่ำหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อสอบถาม
หรือขอข้อมูล หรือรับฟังคำติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ เช่น 

- มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาทำการ 
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- แต่งตั ้งเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบ เพื ่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที ่จะติดต่อ
สอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น 

- มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น การ
ประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น 

7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะและ/หรือ
ระบบ Call Center 

8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
9) จัดทำรายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
- ไม่ใช้งบประมาณ - 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีจำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 5 ช่องทาง 
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็น

ปัจจุบัน 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ ำกว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบสำรวจ

ความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 
 

2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 
2. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะแต่
ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้นการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 23 ที่กำหนดให้การ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการ ดำเนินการโดยเปิดเผย และเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทาง
สังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคาและประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงดำเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน
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การบริหารงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างได้ทุกโครงการและ
กิจกรรม 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3) เพ่ือป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
1) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
2) ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

5. วิธีดำเนินการ 
1) รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
2) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้ประชาชนได้

ทราบผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่างๆ 
3) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

4) ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
5) จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เช่น 

สังเกตการณ์ ติดตามผลการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น 
6) ประชุมกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
7) รายงานผลการดำเนินการและเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและ

สาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
(1) ผลการดำเนินโครงการ 
(2) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
(3) รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีตามวงรอบที่กฎหมาย/ระเบียบกำหนด 
(4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
- ไม่ใช้งบประมาณ - 

8. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
2) มีการจัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 1 ครั้ง 
ผลลัพธ์ 
จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลง 
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2.1.3 การเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูล ข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ จึงได้จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและมาตรการ
กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่กำหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่กำหนดไว้ เช่น 
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง 
ฯลฯ 

2) เพื่อกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎ ข้อบังคับท่ีกำหนด 

3) เพื่อกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

4) เพื่อให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใสและประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิ
บาล 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะ 

2) ประชุมคณะทำงานฯ 
(1) กำหนดแนวทาง/มาตรการ เพื่อกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที ่เป็น
ประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบัน ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์
รูปแบบอื่นๆ และช่องทางท่ีหลากหลาย 

(2) กำหนดแนวทาง/มาตรการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อประชาชน 
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3) ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่
ข้อมลูสาธารณะ 

4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้ผู้บริหาร
ทราบ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

- ไม่ใช้งบประมาณ - 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบัน ทางเว็บไซต์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืนๆ และช่องทางท่ีหลากหลาย 
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีกำหนดไว้ 
3) กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

กฎ ข้อบังคับท่ีกำหนด 
4) กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต่ำกว่า

ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 
2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

แก้ว 
 

2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
2.2.1 การแสดงเจตนารมณใ์นการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

เป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 4 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับท้องถิ่นและคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่ สำคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต
รวมทั้งผู้บริหาร มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จึงได้มีการดำเนินการจัดทำมาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
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บริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพื ่อส่งเสริมให้ผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วแสดงเจตนารมณ์ในการนําหลัก
คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 

2) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วสู่การรับรู้ของสาธารณชน 

3) เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
2) ประชาชน 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ 
2) กำหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
3) จัดทำประกาศเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารและเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 
4) ผู้บริหารกำหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทจุริตฯ 
5) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่กำหนด 
8) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
10) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
- ไม่ใช้งบประมาณ - 

8. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อยกระดับ

คุณธรรมและความโปร่งใส 
2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ

โปร่งใส 
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3) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแก้ว พ.ศ.2566 - 2570 

ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 

 
2.2.2 การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 5 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 
2. หลักการและเหตุผล 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อนําไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริ 
และประพฤติมิชอบ” อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ประเด็นปฏิรูป ด้านการป้องปราม ได้กำหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือ
ผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการให้
ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy ขึ้นเพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทำ
อันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที ่ซ ึ ่งนําไปสู ่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากร มีวัฒนธรรมองค์กร 

No Gift Policy 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. วิธีดำเนินการ 

1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดทำมาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ ไม่ให้” 
2) จัดทำประกาศใช้ NO  Gift Policy พร้อมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ NO Gift  Policy 
3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy 

4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน 
5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 
6) รายงานผลการดำเนินการ 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 
 

7. งบประมาณดำเนินการ 
- ไม่ใช้งบประมาณ - 

8. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จำนวน 1 ฉบับ 
2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตาม

แนวทาง NO Gift Policy จำนวนร้อยละ 100 (สำรวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบสำรวจ) 
ผลลัพธ์ 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่อง

สินบน 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 6 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
2. หลักการและเหตุผล 

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการ
ใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น  องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแก้ว จึงไดด้ำเนินกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบ
ได ้
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
5. วิธีดำเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแก้ว โดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการและหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการและข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น โดย
ประกอบด้วยประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
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3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแก้ว เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้  โดย
เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั ่นกรองการประเมินผลการปฏิบ ัต ิราชการให ้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการเสนอมา 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

- ไม่ใช้งบประมาณ - 
8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
9. ผลผลติ/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื ่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ ำกว่าร้อยละ 80 

(สำรวจโดยแบบประเมิน) 
ผลลัพธ์ 
ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 7 
1. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแก้ว 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มี
อำนาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนําหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิ
บาลมาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้
การเพิ่มขึ้นของประชากร ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ได้มากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
การให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได้จัดทำโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
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ความต้องการของประชาชนและสามารถปรับปรุงการปฏิบั ติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
3) เพื่อสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
5. วิธีดำเนินการ 

1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น อย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่างๆ 

2) จัดทำระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการใน
รูปแบบที่ง่ายและสะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุ่มแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร 

3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 
4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ อย่างน้อยปี

ละ 2 ครั้ง 
5) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชนได้รับทราบผ่าน

ช่องทางที่หลากหลาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจาย
ข่าวเป็นต้น 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 
7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 

25,000.- บาท 
8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 
ผลลัพธ์ 
จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรมหรือเลือกปฏิบัติลดลง 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 8 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี อำนาจหน้าที่ในการ
จัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการ
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ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวก
อย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจและผู้มาขอรับบริการเป็นจำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถ
ให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรมและการให้บริการไม่เป็น
ระบบ มีการแซงคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจำเป็น 
และประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จึงได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลา
ที่เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลำดับก่อนหลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจและความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสำหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอำนวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มา
รับบริการ 

2) เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

3) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
4) เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิ ให้กระทำการแสวงหาประโยชน์หรือ

กระทำการประพฤติมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดทำคำสั่งคณะทำงานเพ่ือกำหนดตัวบุคลากรผู้รับผิดชอบในการดูแลกำกับการให้บริการ 
2) ประชุมชี้แจงแนวทาง กำหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
3) จัดทำบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
4) ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิวและการใช้บริการ

ตามลำดับควิ 
5) จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
6) สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือนํามาปรับปรุง

แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
- ไมใ่ช้งบประมาณ – 
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8. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีการใช้บัตรคิวสำหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับก่อนหลัง สำหรับหน่วยงานที่ให้บริการ 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานไม่น้อยว่าร้อยละ 80 ของผู้มาขอรับ

บริการ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
2) การให้บริการเกิดความโปร่งใส ข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ลดลง 

 
2.2.3 การจัดทำแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 9 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐาน
การป้องกันการทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริตและบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ดำเนินการจัดทำ 
“แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2566 - 2570)” เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิ
บาลและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อยกระดับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ

ทุจริต, วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต, จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทางที่กำหนด รวมถึงรายงานการทำ

แผนฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯให้แก่สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงาน
และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E- 
PlanNACC) ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น 

4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
ให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
6) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
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7) รายงานผลการดำเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯ ให้แก่
สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNACC) ทางเว็บไซตส์ำนักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th 
เป็นต้น 

8) เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

- ไม่ใช้งบประมาณ - 
8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 
ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 

 
2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

2.3.1 จัดทำข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 10 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว” 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติ ว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึง ความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่า ด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ใน การ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติ 
ราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน 
การปฏิบัติราชการ รวมทั ้งมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู ้ประเมินอิสระดำเนินการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง 
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วจึงได้จัดให้มีการจัดทำข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีตำบลหนองแก้วกับปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแก้วและหัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทำข้อตกลงทุกปี เพ่ือ
ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
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3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ ฝ่าย 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย ตาม ข้อตกลงการ

ปฏิบัติราชการ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดทำข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทำ ข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ดังกล่าวบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด และรับสิ่งจูงใจ ตามระดับ
ผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นกับปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้ อม
คณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1.1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
1.2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
1.3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
1.4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1.5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
1.6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
2) ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำ รับรองการ

ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตาม ตัวชี้วัด 
เป็นต้น 

- ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด และ ผู้จัดเก็บ
ข้อมูล เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ หน่วย งานใน
การกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว 

4) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตาม เป้าหมาย
หรือตัวชี้วัดที่กำหนด 

5) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
6) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่กา ร ประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การ ปฏิบัติงานบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

7) รายงานผลการดำเนินงาน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 
 



64  

 
 

7. งบประมาณดำเนินการ 
- ไม่ใช้งบประมาณ - 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง 
ผลลัพธ์ 
จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
 

2.3.2 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดำเนินการ
เกี่ยวกับการบริการประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 11 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจำนวนมาก กำหนดให้การประกอบกิจการของ
ประชาชน ต้องผ่านการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจ้งในการขออนุญาต
ดำเนินการต่างๆ กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าแห่งเดียวหรือหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้ กำหนด
ระยะเวลาเอกสารและหลักฐานที่จำเป็น รวมถึงขั ้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดความ
คลุมเครือ ไม่ชัดเจน อันเป็นการสร้าง ภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพิ ่มขีด
ความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก ดังนั้น เพื่อให้มีกฎหมายกลางที่มีหลักเกณฑ์ 
วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอ สถานที่ให้บริการ ค่าธรรมเนียม 
อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐให้เกิดความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบที่ชัดเจน จึง
จำเป็นต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ที่กำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้อง
จัดทำ “คู่มือสำหรับประชาชน” เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรทำอะไรก่อนและหลัง ควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด กับ

ใคร 
3) เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ เป้าหมายขององค์กร 
4) เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน  

4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
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5. วิธีดำเนินการ 
1) แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ องค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองแก้ว 
2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ องค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
3) จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้มีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติงาน 
ภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

4) ปิดประกาศคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองแก้ว เพ่ือให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทราบ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว สื่อออนไลน์ ฯลฯ 

5) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
- ไม่ใช้งบประมาณ - 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้การ ปฏิบัติงาน

เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ผลลัพธ์ 
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลง 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 12 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแก้ว 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ รวมทั้งภารกิจเกี่ยวกับการ บริการ 
สาธารณะแก่ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เป็นจำนวนมาก โดยบุคลากรองค์ก รปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นผู้ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานที่หลากหลาย 

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็น
มาตรฐานเดียวกัน โดยคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทาง การทำงานที่มี
จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มักจัดทำขึ้น
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สำหรับงานที่มีความซับซ้อน มีหลายขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับหลายคน สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชน 
เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ำหนดอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

2) เพ่ือให้ประชาชนผู้รับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 
3) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการให้บริการได้ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
2) จัดให้มีการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
3) จัดทำประกาศมาตรฐานการให้บริการและแนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้

ให้บริการและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
4) ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น 
(1) ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
(2) ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
5) เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการประชาชน ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

หน่วยงาน เช่น 
(1) จัดทำป้ายแสดงแผนภูมิข้ันตอน มาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบ

ให้บริการในทุกกระบวนการ ณ จุดให้บริการ 
(2) จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการให้บริการ

ประชาชน 
(3) จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
6) มีการติดตามประเมินผลการให้บริการตามมาตรฐานที่กำหนด โดยการประเมินความพึงพอใจใน

การให้บริการ 
7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
- ไม่ใช้งบประมาณ - 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) หน่วยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการให้บริการประชาชน 
2) มีการเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบงาน

ให้บริการในทุกกระบวนการ ณ ที่ทำการและในเว็บไซต์หน่วยงาน 
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ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2) จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนลดลง 

 
2.3.3 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ

แทน หรือการดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองคืการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อชุมชนและประชาชน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 13 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายใน
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร 
ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้มีอำนาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหาร
กิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนําหลักการบริหาร
จัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึง จำเป็นต้องมี
มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

2) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3) เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
4) เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ

หนังสือสั่งการ เช่น คำสั่งมอบหมายงานของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต. 
มอบหมายให้รองนายก นายก อบต.มอบหมายให้ปลัด อบต. รองปลัดอบต. และหัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น 

2) จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 

3) จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
- ไม่ใช้งบประมาณ – 
 

8. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ

ให้บริการขององค์กรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตลดลง 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 14 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการกระจายอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะประสบ
ปัญหาด้านการอำนวยความสะดวก ในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร 
ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง ต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิด ความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
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ของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่
สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง 
ความต้องการ ของประชาชน 

2) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3) เพอเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
4) เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
5. วิธีดำเนินการ 

1) ดำเนินการชี้แจงให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
2) เพ่ิมการมอบอำนาจบางเรื่องให้ระดับรองผู้บริหารหรือพนักงานท้องถิ่นในการอนุมัติ อนุญาต 
3) จัดทำคำสั่งมอบหมายผู้รักษาราชการแทนกรณีไม่อาจปฏิบัติงานได้ 
4) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ

หนังสือสั่งการ เช่น คำสั่งมอบหมายงานของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต. 
มอบหมายให้รองนายก นายก อบต.มอบหมายให้ปลัด อบต. รองปลัดอบต. และหัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น 

5) กรณีการลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะมีการจัดทำบัญชีสรุปการมอบอำนาจแนบท้าย
คำสั่ง 

6) กรณีอำนาจเฉพาะของผู้บริหารไม่สามารถมอบอำนาจได้ หรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบอำนาจให้ผู ้มี
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ให้จัดทำเป็นคำสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 

7) จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 

8) จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
9) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
10) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
- ไม่ใช้งบประมาณ - 

8. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีคำสั่งมอบหมายงาน, มอบอำนาจรักษาราชการแทน 
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ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ) 

2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตลดลง 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (จำนวน 6 โครงการ) 
3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่าง
กว้างขวางและเท่าเทียม โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาส
แสดงออกถึงศักยภาพ ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรั บรู้ ร่วม
กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแก้วด้วยการจัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว โดยเฉพาะการดำเนิน
กิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพื่อนํามาเป็นข้อมูลการพัฒนา 
ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
อย่างแท้จริง 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี ่ยวข้องในการดำเนินกิจการตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

2) เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
3) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
4) เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
5) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
6) เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนชุมชนและ

วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ชุมชน/หมู่บ้าน/ตำบล ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเวทีประชาคม 
2) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเข้าร่วม

ประชุม ประชาคม เพื่อกำหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลาและ
สถานที่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ชี้นําและครอบคลุมจำนวนประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่อย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

3) นําผล/ข้อเสนอต่างๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ผ่านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

4) ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอผู้บริหารและประกาศให้ประชาชนทราบ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
30,000.- บาท 

8. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในหมู่บ้าน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่อย่างเสมอภาคและ

เท่าเทียมกัน 
ผลลัพธ์ 
1) ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
2) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
3) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 

 
3.1.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินงาน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ 
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนําผลที่ได้จากการประเมิน
มาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป 

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการขั บเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั ้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงดำเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการและร่วม
ปรับปรุงแก้ไขโครงการตา่งๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2) เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

3) เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
5. วิธีดำเนินการ 

1) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
2) จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
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3) จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ 
4) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน 
(2) ผู้แทนสมาชิกสภา 2 คน 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน 
(4) ปลัด (อบจ./องค์การบริหารส่วน/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(5) หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
(6) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี้ 
(1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ด ี
(2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย แล้ว

เสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง
แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำปี 

(4) ดำเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
6) ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้ บริหารท้องถิ่น เพื่อให้

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
8) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
9) เผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นให้ประชาชนทราบ ผ่านช่องทางที่

หลากหลาย เช่น เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
10) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
- ไม่ใช้งบประมาณ - 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

9. ผลผลิ/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
2) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการและร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการ

ต่างๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

3.2.2 มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่าน
ช่องทางท่ีหลากหลาย 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบ
ถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เห็นความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนอง 
เรื่องราวร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการนํามาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงาน 
บริการสาธารณะและการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโปร่งใส 
จึงได้จัดทำมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพื่อกำกับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่อง
ทางการติดตามผลและการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม 
สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียนและขั้นตอนให้ประชาชน
รับทราบอย่างทั่วถึง 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 

2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตาม
ผลและการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นท่ีตำบลหนองแก้ว 
5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดตั้งคณะทำงานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) ประชุมคณะทำงานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 

3) คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
- กำหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- กำกับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียนและ

ขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
- กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
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- กำหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่อง
ทางการติดตามผลและการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ 

- กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม
ภายใน 15 วัน หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

- กำหนดให้หน่วยงานที ่ร ับผิดชอบเรื ่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือ
ความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 

(2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
- จัดทำคู่มือหรือแนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการ
ร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื ่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดำเนินการ เป็นต้น 

- กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
- กำหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครอง
ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส 

- จัดทำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
- จัดทำข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้ วเสร็จ 

เรื่องท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ ฯลฯ 
4) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และคู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่อง

ร้องเรียนการทุจริต แนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื ่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ทุกหน่วยรับทราบและเปิดเผยต่อสาธารณชน 

6) จัดทำฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และกำหนดกำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก 

7) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 

8) คณะทำงานฯ กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามมาตรการ 
9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
10) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื ่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขให้

ผู้บริหารรับทราบและเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

- ไม่ใช้งบประมาณ - 
8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ

ขั้นตอน เรื่องร้องเรียน 
4) มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียนให้ผู ้ร้องเรี ยนทราบ รวมทั้งมี

ช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
5) มีการกำกับติดตามการจัดการเรื ่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้

สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะส มตาม
มาตรการที่กำหนดไว้ 

ผลลัพธ์ 
ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 
 

3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชนในการป้องกันตรวจสอบและ

ต่อต้านการทุจริต 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 4 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 

ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตน หรือ
พวกพ้องดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของ 
นักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตสำนึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง 
และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และ 
ไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่ ง 
แสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ 
ประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ 
จากทุกภาคส่วนในการที ่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื ่อง โดยเฉพาะภาค 
ประชาชน 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จึงได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การ 
ต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่วม 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
2) ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่าง ๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการ 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

2) จัดอบรม/กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่าง ๆ หรือ
ผ่านการกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

3) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
4) สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
5) เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่าง ๆ ของ กระบวนการ

บริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

- ไม่ใช้งบประมาณ - 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
1) มีการเผยแพร่องค์ความรู ้เกี ่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อ 

ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
2) มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดข้ึน 
ผลลัพธ์ 
การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 

 
3.3.2 ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนมีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 5 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแก้ว 
2. หลักการและเหตุผล 

สภาพปัญหาการทุจริตก็มักเกิดจากการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ ่งแสวงหาผลประโยชน์ 
ปัญหาการทุจริต จึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั ่นคงของประเทศ 
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมื อจากทุก
ภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครือข่ายภาค
ประชาชน 
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เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึง
ได้จัดทำกิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการ
ทุจริตให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชน 
2) เพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

5. วิธีดำเนินการ 
1) ประชุมหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนโดยรับสมัครสมาชิก

เครือข่ายภาคประชาชนด้วยความสมัครใจ 
2) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต 
3) ส่งเสริมให้ประชาชนชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำการทุจริต ร่วมเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบและเฝ้าระวังการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) เผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือ

ช่องทางอ่ืนๆ 
5) จัดตั้งเครือข่ายและผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต (ภาครัฐ 

ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม) 
6) ติดตามประเมินผลการดำเนินการ 
7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
- ไม่ใช้งบประมาณ - 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีประชาชนเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและต่อต้านการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริตเพิ่มมากขึ้น 
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3.3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 6 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ ประเทศ 
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก 
ภาคส่วนในการที่จะป้องกัน และปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต 

การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วจึงได้จัดทำกิจกรรม 
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริตเพ่ือร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และ
สร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่าง เข้มแข็ง
ต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยม ในการ
ต่อต้านทุจริต 

2) เพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารสว่น
ตำบลหนองแก้ว 
5. วิธีดำเนินงาน 

1) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

2) กำหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

3) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง ค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริต ให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 

4) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตาม
แนวทางแผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต 

5) สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

- ไม่ใช้งบประมาณ - 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต อย่างน้อย 1 เครือข่าย 
ผลลัพธ์ 
มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 
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มิติที ่ 4 การยกระดับกลไกในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(จำนวน 7 โครงการ) 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 
2. หลักการและเหตุผล 

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแก้วเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ 
สำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบและ
กฎหมายที ่กำหนดโดยผู ้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ ่งของ
กระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้นการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน 
ประกอบกับมีระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแก้วเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ.2544 

2) เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชีและด้านอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

3) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด 

4) เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม 
5) เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วทุกส่วนราชการ พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
5. พื้นที่ดำเนินการ 

ส่วนราชการทุกส่วนราชการและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
6. วิธีการดำเนินการ 

1) จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
2) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่

ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

3) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
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คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 

4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการ
กำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5) รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 
8. งบประมาณดำเนินการ 

- ไม่ใช้งบประมาณ - 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 
2) ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
3) การใช้ทรัพยากรของสำนัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
4) ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชำระลดน้อยลง 

 
4.1.2 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของหน่วยงานให้อยู ่ในระดับที ่ยอมรับได้ซึ ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบ รรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที ่ผ ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ม ีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถ ูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที ่ทางราชการกำหนดไว้ ซ ึ ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื ่นๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้นและพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบ
การควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  จึงได้กำหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 

2) เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความม่ันใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

3) เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4. เป้าหมาย 

เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
5. วิธีดำเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 

2) ประชุมคณะทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แก้วเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯเพ่ือสรุปข้อมูล 
4) รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

แก้วทราบ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 
7. หน่วยงานรับผิดชอบ 

ทุกกอง/สำนัก ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
8. งบประมาณดำเนินการ 

- ไม่ใช้งบประมาณ - 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
3) มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ 
4) การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
5) เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกำหนดเวลา 
2) กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข 
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3) ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
4) มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
5) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อย

ละ 80 ในระดับมาก) 
 

4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
2. หลักการและเหตุผล 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดตัวชี้วัดไว้
ว่า ในปี พ.ศ.2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - 
CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 73 คะแนน นอกจากนี้ ยังได้นําผลการประเมิน ITA 
ไปกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่า หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้
คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ.2570 
ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 
43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 
100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้
การปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการ
พัฒนาเพื่อนําไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เป็น
หน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครองที่
มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนําไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จึงกำหนดดำเนินการมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เพ่ือเป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กรขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบนหนองแก้ว 
2) เพ่ือป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตำบนหนองแก้ว 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ 
2) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
3) คณะทำงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินโครงการที่

อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
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4) คณะทำงานดำเนินการจัดทำนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 

5) ดำเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และช่องทางอ่ืนๆ 

6) มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
อย่างเคร่งครัด 

7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
8) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
- ไม่ใช้งบประมาณ - 

8. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัด/กองคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่ การดำเนินโครงการที่อาจ

ก่อให้เกิดการทุจริต จำนวน 1 ชุด 
2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจ

ก่อให้เกิดการทุจริตอย่างน้อย จำนวน 5 เรื่อง 
3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความ

เสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ผลลัพธ์ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบนหนองแก้วลดลง 

 
4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 4 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
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รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู ้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั ่ง เงื ่อนไขและ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือ กฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นโดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น ต้องตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า 

ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ 
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม และแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที ่ของรัฐเรื ่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องสำหรับ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้อง 

2) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้เกี ่ยวกับ
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดทำโครงการ/แผนงาน 
2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับ

ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3) จัดเตรียมการอบรม ได้แก่ จัดทำกำหนดการ ประสานวิทยากร จัดทำเอกสารประกอบการอบรม 

จัดเตรียม สถานที่ เชิญกลุ่มเป้าหมายฯลฯ 
4) อบรมให้ความรู้ตามกำหนดการ 
5) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
- ไม่ใช้งบประมาณ - 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานบุคลากร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
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2) ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี ่ยวข้อง เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้ารับการอบรม 

ผลลัพธ์ 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น มีความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 
 

4.2.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ ฝ่าย
ใด 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 5 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกสำคัญที่ใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการ
ดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนา
ร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ 
ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการ
ทุจริต 

จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพและมี
ประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการ
พัฒนาองค์กร 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร 

2) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
5. วิธีการดำเนินงาน 

1) จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม 
2) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน

ข้อบังคับ การประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 
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3) แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจำปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ระยะเวลาดำเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

- ไม่ใช้งบประมาณ - 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานบุคลากร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
1) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน

ข้อบังคับ การประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

2) สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอำนาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 

ผลลัพธ์ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
 

4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 6 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การ 
บริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลำดับต้นๆ เป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคม
ว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการ
อยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ส่งเสริมให้
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรการ
จัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

โปร่งใส เป็นธรรม 
2) เพื ่อให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตของ

หน่วยงาน 
3) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
 

5. วิธีดำเนินการ 
1) กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้

เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 

2) กำหนดกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียน 
3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบ

โดยทั่วกัน 
4) กำหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) กำหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผู้กระทำผิดการทุจริต 
6) กำหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเองและมีการรายงานผลการดำเนินการหรือ

ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
7) กำหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทำผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
8) จัดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 

(1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน 
(2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน 
(3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
(4) ระยะเวลาในการดำเนินการและประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียน

ให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
9) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 

10) จัดทำข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
11) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
- ไม่ใช้งบประมาณ - 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
ผลลัพธ์ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา

จากจำนวนข้อร้องเรียนจากประชาชนจำนวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 
4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย สำหรับผู้ร้องเรียน 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 7 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
2. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลำดับ
ต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ดำเนินการจัดทำ
มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สำหรับบุคลากร
และประชาชน 

2) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
5. วิธีดำเนินการ 

1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้า
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
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และจัดให้มีช่องทางการติดตามเรื ่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการ ดำเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

2) ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื ่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 

3) ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 

4) ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื ่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

- ไม่ใช้งบประมาณ - 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยสำหรับผู้

ร้องเรียน 
ผลลัพธ์ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวังและติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณาจาก

จำนวนข้อร้องเรียนจากประชาชนจำนวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 



 
 
 
   ภาคผนวก 
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จัดทําโดย 
สํานักปลัด
งานนิติการ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก้ว
Nong Kaeo Subdistrict Administrative Organization : SAO


