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ค าน า 
 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่ เป้าหมายดังกล่าว โดยมี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจถึงกรอบและแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต                  
และสามารถน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาก
ยิ่งขึ้น และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยน าหลักธรรมาภิบาลส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไลในการพัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   
 

 ส าหรับกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว จัดท าขึ้นเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
(พ.ศ.2566-2570) และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้ 
 

 มิติที่ 1  การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
 มิติที่ 2 การบริหาราชการด้วยความโปร่งใส 
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 มิติที่ 4 การยกระดับกลไลการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็น
ส่วนช่วยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรมด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส อันจะน าไปสู่
เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤตมิิชอบ ที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 
 
                   องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
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สารบัญ 
 
ส่วนที่ 1 บทน า          หน้า 
  1.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร      4 
  1.2 หลักการและเหตุผล          5 
  1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน        6 
  1.4 เป้าหมาย           7 
  1.5 ประโยชน์ของการจัดท าแผน         7 
 
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  2.1 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ 5 ปี    8 
        (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ     14 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กร  โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน บุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต  เพ่ือพิจารณาว่า การควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบัน  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัว
ของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้ว
การกระจายอ านาจ มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
มากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น  7  ประเภท  ดังนี้ 

 1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ 
    ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริต ที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม      
    จริยธรรม 

 5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ 
 6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ  
              ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปจัจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เขม้แข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้
เกดิการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน                 
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่
เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาด                     
ในโครงการกอ่สร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
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5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง                
ที่ท าใหข้้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิ้เศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแกต่ัวมากยิ่งขึ้น มองแตป่ระโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ยกย่อง
คนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริต                
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไมเ่กรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง                 
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงชองชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่า เป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจรติคอร์รัปชัน และมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อ และรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลก ที่จัดโดยองค์กร
เพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International หรือ TI) ได้เผยแพร่ผลการส ารวจดัชนีการรับรู้               
การทุจริต (Corruption Perceptions Index หรือ CPI) ประจ าปี 2564 จากจ านวน 180 ประเทศทั่วโลก               
พบไทยคะแนนลดลงจาก 36 เหลือ 35 คะแนน ลดลงไป 1 คะแนน แต่ขึ้นมา 6 อันดับ จาก 104 ไปอยู่ที่ 
110 ของประเทศ  สถิติคะแนน CPI ของไทยประจ าปี 2564 หากเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน พบว่าไทย
อยู่อันดับที่ 6 จากทั้งหมด 11 ประเทศ โดยประเทศที่ได้อันดับ 1 คือ สิงคโปร์ 85 คะแนน ถัดมาเป็นมาเลเซีย 
48 คะแนน ติมอร์-เลสเต 41 คะแนน เวียดนาม 39 คะแนน อินโดนีเซีย 38 คะแนน และไทย 35 คะแนน               
ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง ประเทศไทยยังต้อง
แก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน 
 

 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต        
พ.ศ.2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการ
ทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทย 
ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical 
Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงิน
และมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝัง   
รากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับ 
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ปจัจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไก
หรือความพยายามที่ได้กล่าวข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช่อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี    
พ.ศ.2560 จนถึง ปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่               
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ และประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี และ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น                
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
หลักออกเป็น  6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1   สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2   ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3   สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5   ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6   ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม    
ในการปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3       
(พ.ศ.2560-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว                   
เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จรงิ 
 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 1. เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วต่อสาธารณชน 
 2. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบั งเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 3. เพ่ือให้การบริหารงานราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 4. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต ให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 5. เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วที่มีประสิทธิภาพ 
เข้มแข็งและลดการทุจริต 
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4. เป้าหมาย 
 1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว รวมถึง
ประชาชนในพ้ืนที่มีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน                 
ในพ้ืนที่  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงาน ที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ 
 3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม                    
และตรวจสอบการปฏิบัติหรอืบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
 4. กลไก/มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
งิ้ว ที่มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5. องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต                         
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2. องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว สามารถบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได ้
 3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนทีม่ีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5. องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ                   
ด้านการป้องกันการทุจริต  อันจะส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่เกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือขา่ยในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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                                                                  ส่วนที่ 2 
                                                                  แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 

                                                                 (พ.ศ.2566 - 2570) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง จงัหวัดนครราชสีมา 

                                                                                                                           
มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝา่ย
ประจ าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1.1.1  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 แผนพัฒนา
ท้องถิน่ห้าป ี

1.1.2  มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรม” 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

1.1.3  โครงการป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน - - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

1.2 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1   โครงการส ร้างจิตส านึ กและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

- - - 
 

- 
 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

1.2.2  โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว
เคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 แผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าป ี

1.2.3  โครงการสมานฉันท์และเทิดทูนสถาบัน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 แผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าป ี

 
 



- ๙ - 
 

 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 

หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต 

1.3 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1.3.1  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน 

- 100,000 - - 100,000 แผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าป ี

1.3.2  กิจกรรม ส่งเสริมสภาเด็ก เยาวชน 
ต่อต้านการทุจริต 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 แผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าป ี

1.3.3  โครงการเข้าค่ายนักเรียนต าบลงิ้ว “ร่วม
ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม” 

- - 50,000 - - แผนพัฒนา
ท้องถิน่ห้าป ี

รวมมิติที่ 1 จ านวน    9   โครงการ 90,000 290,000 240,000 190,000 290,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๐ - 
 

 

มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 

หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การบริหาร
ราชการด้วย
ความโปร่งใส 

2.1 การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1.1  มาตรการสรา้งความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติ ตามระเบียบ) 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.1.2   กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดา้น
การจัดซื้อจัดจ้าง 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.1.3.  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.1.4  โครงการส ารวจความพงึพอใจของ
ประชาชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 แผนพัฒนา
ท้องถิน่ห้าป ี

2.1.5  มาตรการ ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 แผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าป ี

2.1.6  มาตรการ ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.2 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 

2.2.1  กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.2.2 มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ - - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.2.3  มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.2.4 มาตรการจัดท าแผนปฏบิัติการปองกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 



- ๑๑ - 
 

 

 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 

หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การบริหาร
ราชการด้วย
ความโปร่งใส 

2.3 มาตรการลดการใช้
ดุลยพินิจในการ
ปฏิบัติงาน 

2.3.1  มาตรการยกระดับการปฏิบัติหนา้ที่ตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.3.2   มาตรการมอบอ านาจ อนุมัติ อนุญาต สัง่
การ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 แผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าป ี

รวมมิติที่ 2                จ านวน  12  โครงการ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒ - 
 

 

มิติที ่3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 

หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.1.1  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชนและสนับสนนุการจัดประชุมประชาคมแผน
ชุมชนเพื่อน าข้อมูลมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

50,000 5๐,000 5๐,000 5๐,000 50,000 แผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าป ี

3.1.2  มาตรการ ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารกิจการ 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

3.1.3  กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  - - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1  มาตรการ จัดการเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียน 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

3.3 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน 
และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

3.3.1  มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล  

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

3.3.2  กิจกรรม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
บริหารงบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน  

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

3.3.3 กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดซือ้จัดจ้าง 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

3.3.4  กิจกรรมสง่เสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต - - - - - ไม่ใชง้บประมาณ 

3.3.5  กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

รวมมิติที่ 3 จ านวน  9  โครงการ 50,000 5๐,000 5๐,000 5๐,000 50,000  



- ๑๓ - 
 

 

มิติที่ 4 การยกระดับกลไลการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 

หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. กายกระดับ
กลไกการ
ตรวจสอบการ
ด าเนินงานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต 

4.1.1  โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าป ี

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

4.1.2  กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

4.1.3 กิจกรรมการจัดท าแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยง 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

4.2 การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.2.1  โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิน่ พนกังานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และพนักงานจา้ง 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าป ี

4.2.2  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 แผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าป ี

4.3 มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

4.3.1  มาตรการ “ก ากับการด าเนินการเก่ียวกับ
เร่ืองร้องเรียนกล่าวหาบุคลากร” 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

4.3.2 กิจกรรมจัดให้มีระบบและช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ ทางเว็บไซต์ เพจ โทรศัพท์ 
และตู้รับเร่ืองร้องเรียน 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

รวมมิติที่ 4 จ านวน     7  โครงการ 520,000 5๒๐,000 5๒๐,000 5๒๐,000 520,000  

รวมทั้งสิ้น จ านวน   37    โครงการ 740,000 940,000 890,000 840,000 940,000  

 



- ๑๔ - 
 

 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่  1 
 
มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.1.1 เสริมสรางจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหนาที่ และการประพฤติตน
ตามประมวลจริยธรรม 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล  

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)  ได้จัดท าประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) เรื่องก าหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ 
พนักงานและลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เพ่ือให้บุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน และประกาศ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  ซึ่งจัดท าขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279  ก าหนดให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้างและ
ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทุกคน  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล  โดยยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 
ประการ  กอรปกับประมวลจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองฝ่ายบริหาร และประกาศประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารและข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมมาภิบาล โดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ  ในปัจจุบันปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่ง
ผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนา
ประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย  ไม่ว่าจะเป็นภาค
การเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือ
ต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น  และมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผล
สะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ   
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์   
ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาประเทศ  
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องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  ได้เห็นความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานซึ่งประกอบด้วย
คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  และลูกจ้าง เพ่ือให้ตระหนักรู้ถึง
การมีจิตส านึกที่ดี  ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติงานในการให้บริการแก่ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละและมีความรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมค่านิยม  ด้วยการมีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน มีทัศนคติที่ดีและท างานบนหลักศีลธรรม สมาธิ ปัญญาของตนเอง จึงได้จัด
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะบริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลงิ้ว ขึ้น 

 

๓. วัตถุประสงค์   
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก

ในการปฏิบัติงาน 
2. เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีความรับผิดชอบและค่านิยมที่ดีในการ

ปฏิบัติงาน  
3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในหลักการและวิธีการพัฒนาจิตใจโดยวิธีนั่งสมาธิและฟังธรรม

เพ่ือให้เกิดปัญญา  
4. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม  มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและต่อการท างาน  ท างานด้วยความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ เพ่ือป้องกันปัญหาการทจุริตคอร์รัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร  
5. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้น าหลักธรรมทางศาสนาไปด ารงใช้ในชีวิตประจ าวันและการ 

ปฏิบัติงาน  โดยยึดหลักประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
6. เพ่ือให้ ผู้ เ ข้ ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้ าใจและยึดมั่ น ในระบ อบประชาธิป ไตย อันมี  

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
7. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพขององค์กร  มุ่งปฏิบัติงานเพ่ือให้บริการแก่ประชาชน  อย่างมี

ประสิทธิภาพ และองค์กรมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น  
 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
-  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การ

บริหารส่วนต าบลงิ้ว  จ านวน  62  คน  
 

๕. วิธีด าเนินการ 
๑. ประชุมปรึกษาหารือ  
๒. เสนอโครงการ   
๓. ประสานวิทยากรให้ความรู้และกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม  
๔. ด าเนินการตามโครงการ   
๕. ประเมินผลโครงการ  
๕. ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม ๒๕๖6 – กันยายน ๒๕70  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
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7. งบประมาณด าเนินการ    

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.1.1  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 

 

8. ผู้รับผิดชอบ   
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ร่วมกับสภาวัฒนธรรมต าบลงิ้ว 

 

๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักในการ
ปฏิบัติงาน 
2. ผู้เข้าอบรมมีจิตส านึกท่ีดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีความรับผิดชอบและค่านิยมทีด่ีในการปฏิบัติงาน  
3. ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในหลักการและวิธีการพัฒนาจิตใจโดยวิธีนั่งสมาธิและฟังธรรมเพ่ือให้เกิดปัญญา  
4. ผู้ เข้ารับการอบรม มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและต่อการท างาน  ท างานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้                     
เพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร  
5. ผู้เข้ารับการอบรม ได้น าหลักธรรมทางศาสนาไปด ารงใช้ในชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติงาน โดยยึดหลัก
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
6. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
7. องค์กรมีการพัฒนาศักยภาพขององค์กร  มุ่งปฏิบัติงานเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งข้ึน   
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  2 

 
1.1.1 เสริมสรางจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหนาที่ และการประพฤติตน
ตามประมวลจริยธรรม 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

พ.ศ. 2552 โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 
ก าหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม, มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ
รวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้  ยึ ดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ 
ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และ
กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการ
แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดย
อนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน จึงได้จัดท า
มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า  
ทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติการปฏิบัติหน้าที่ในการยึดหลักตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
 2. เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององค์กรให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป และสร้างความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  
 3. เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 

5. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
 2. ประชุมคณะท างานฯ 
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ที่ต้อง
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 4. จัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแก่บุคลากร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน  
 5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ เพ่ือมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ  
 6. ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลงิว้ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายพนักงาน 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 2. บุคลากรในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของ
องคก์ร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  3 

1.1.2 เสริมสรางจิตส านึกและความตระหนักในการยึดม่ันผลประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน                
ที่จะไมกระท าการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) 
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง ความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ด าเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตในการปฏิบัติราชการ  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพ่ือป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 

5. วิธีการด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 2. ประชุมคณะท างานฯ 
 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบาย และ
จัดการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งในส่วนของขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบต่างๆ ใน
การปฏิบัติงาน 
 4. จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5. จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  และใช้
แอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ในการทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 
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 6. จัดท ารายงานผล และข้อเสนอแนะของคณะท างานฯ ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อ
สาธารณชน 

 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลงิว้ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้รับ เกียรติบัตร
ระดับพื้นฐานจากการทดสอบความรู้ความเข้าใจจากแอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช.  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนบุคลากรทั้งหมดในองค์กร 
 2. คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. รายงานผลและข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  4 

 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 

1.2.1 เสริมสรางจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะแยกแยะผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวม 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล  
  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต             
ทุกรูปแบบ โดยต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564  
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท าโครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือเสริมสร้าง
ค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน และการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน      
ในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตให้แก่ประชาชน 
4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ี 

5. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ  
 2. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  ให้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต 
 3. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตชุมชน  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

8. ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

9. ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ 
 1.  มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ 
 2.  มีการผลิตสื่อเผยแพร่การสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไมน่้อยกว่า 5 ช่องทาง 
 3.  มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในชุมชน 
 4. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  5 

 
1.2.2 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ : โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลง้ิวเคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 การด าเนินชีวิตของประชาชนในสังคมไทยปัจจุบัน ซึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า
ในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ต้องมีประชาชน
เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา และเป็นหน้าที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่
สามารถเข้าถึงประชาชนและต้องแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชน  ได้ทันเหตุการณ์  ประชาชนต้อง
ได้รับประโยชน์สูงสุด  โดยน าหลักวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้
ทราบ  และเพ่ือเป็นการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐ  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 มาตรา 67 และมาตรา 68  
 องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  ตระหนักถึงความส าคัญของประชาชนเป็นหลักการบริหารจัดการในองค์กร 
จึงได้จัดท าโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลเคลื่อนที่ เพ่ือบริการประชาชน เพ่ือเสริมสร้างความรัก  ความ
สามัคคี  ความเข้มแข็ง  ให้กับชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น  สามารถบอกถึงปัญหาความ
ต้องการเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียมกัน 
 

๓.วัตถุประสงค์ 
 1  เพ่ือเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความเข้มแข็งให้กับประชาชน 
 2  เพ่ือให้เปิดโอกาสประชาชนได้แสดงความคิดเห็น สามารถบอกถึงปัญหาความต้องการประชาชนมีส่วน
ร่วมได้อย่างทั่วถึง   
 3  เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการต่างๆ  และได้รับ
ความรู้จากการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ 
 

๔.เป้าหมาย   
หมูที่ 1 – 14 ต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  
 

๕.วิธีด าเนินการ 
  4.1 เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมตัิโครงการ 
 4.2 จัดประชุมพนักงานส่วนต าบลเพ่ือวางแผนให้บริการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
      4.3 ประสานส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เพ่ือร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ 
 4.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบโดยใช้เสียงตามสาย ประสานงานกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เพ่ือให้ประชาชนมารับบริการ 
 

๖.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
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7. งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.2.2  โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลงิว้
เคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 9.1  ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความรัก  ความสามัคคี  ความเข้มแข็งของชุมชน 
 9.2  ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นสามารถบอกถึงปัญหาความต้องการได้  

9.3  ประชาชนได้รับประโยชน์ในการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ของส่วนราชการต่างๆ  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  6 

 
1.2.3 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสมานฉันท์และเทิดทูนสถาบัน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
สังคมไทยในปัจจุบัน เป็นสังคมเศรษฐกิจที่คนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญทางด้านวัตถุมากกว่าจิตใจ จน

กลายเป็นวิถีประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม และอยู่ในภาวการณ์การแข่งขันตลอดเวลาเพ่ือให้ได้มาซึ่งความ
ได้เปรียบ ผู้คนขาดน้ าใจไมตรีและความเอ้ืออาทรต่อกัน ขาดคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต ซึ่งส่งผลกระทบ
ให้ เกิดปัญหาสังคมในหลายด้าน เป็นต้นว่า ปัญหาการกระท าผิดกฎหมาย อาชญากรรม การท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งเสพติดและอบายมุข การจาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันหลักของชาติ ปัญหา
การแตกแยกทางความคิด จนน าไปสู่การแบ่งพรรคแบ่งพวก ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ล้วนเกิดจากการขาดจิตส านึก
ในศีลธรรมและคุณธรรมจริยธรรมทั้งสิ้นการที่สังคมไทยส่วนใหญ่ เป็นสังคมชาวพุทธ พระพุทธศาสนาถือเป็น
รากฐานส าคัญของวัฒนธรรมไทยมาช้านานจนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้หล่อหลอมซึมซับลงในวิถีไทย
กลายเป็นรากฐานวิถีชีวิตของคนไทยในทุกด้าน ทั้งด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมไทย และศีลธรรม ตลอดจนมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนั้น การน้อมน าเอา
หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนาชีวิต ครอบครัว ชุมชน และสังคมย่อมเป็นหนทางหนึ่งในการช่วย
แก้ปัญหา ที่จะก่อให้เกดิความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยการให้ทุกภาคส่วนในประเทศได้ร่วมมือกันใน
การด าเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และสอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ที่สามารถ
น าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ซึ่งทั้งสองแนวทางนั้นจะท าให้ประชาชนมีคุณธรรม มีความรักความสามัคคี มีความ
ส านึกที่จะท าความดีโดยเริ่มจากตนเอง ครอบครัว หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ซึ่งจะน าพาประเทศก้าวไป
ข้างหน้าอย่างปลอดภัยยั่งยืน 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว จึงได้จัดตั้ง “โครงการสมานฉันท์และเทิดทูนสถาบัน” ทัง้นี้เพ่ือให้เกิด
การปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา เกิดความสามัคคี เกิดการท าความดีด้วยการบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ที่
จะท าให้สังคมไทยมีความสงบสุขร่มเย็นและยั่งยืน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและค่านิยมไทยในครอบครัว และชุมชนอย่างเป็น
รูปธรรม  และร่วมกิจกรรมทางศาสนากับวัดและชุมชน 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความสามัคคี ความมีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกัน มีการท างานเป็นหมู่คณะ มีจิต
สาธารณะ มีการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกัน 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนเกิดจิตส านึกในการสร้างกุศลเป็นการท าความดีถวายแด่พ่อหลวง และส่งเสริม
ความรัก และหวงแหนต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 4. เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนได้ตระหนักและเป็นก าลังส าคัญในการจรรโลงสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

5. เพ่ือเผยแพร่ความส าคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม 
วัฒนธรรมและค่านิยมไทย 
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน 
 

5. วิธีด าเนินการ 
 ๑.  จัดท าโครงการ 

๒.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๓.  แจ้งหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ 
๔.  จดัท าป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
๕.  ด าเนินการ 
๖.  เบิกจ่ายงบประมาณ 

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.2.3  โครงการสมานฉันท์และเทิดทูน
สถาบนั 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ๑. ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เป็นชุมชนแห่งคุณธรรมจริยธรรมยึดมั่นใน
หลักธรรมทางพุทธศาสนาและด าเนินกิจกรรมตามวิถีชาวพุทธ 
 ๒. ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เป็นชุมชนที่มีความสามัคคี มีการสร้างกุศลท า
ความดี และมีความสงบสุขร่มเย็น 

๓. ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เป็นชุมชนที่มีความรักและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบัน 
ชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

๔. ส านักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ได้ร่วมมือกับหน่วยทหารในพ้ืนที่เสริมสร้างให้
ชุมชนตระหนักและเป็นก าลังส าคัญในการจรรโลงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  7 

 
1 1.3 การเสริมสรางจิตส านึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
 

1.3.1 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย ์สุจริต และการตอตานการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

2. หลักการและเหตุผล 
 

เนื่องจากกระแสสังคมโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาใน
ด้านต่างๆ ได้เกิดขึ้นมากมายในยุคโลกาภิวัฒน์ ส่งผลต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบันที่เน้นความส าคัญ  ไปในด้าน
วัตถุและด้านเศรษฐกิจ ค่านิยมเปลี่ ยนไป เป็นต่างพ่ึงตนเอง เห็นแก่ตัวมากขึ้น ตัวใครตัวมัน บริโภคนิยม 
โดยเฉพาะนักเรียนและเยาวชน มิได้สนใจต่อการศึกษาเล่าเรียนตามบทบทหน้าที่ของตนเองเท่าที่ควร พร้อมรับ
วัฒนธรรมตะวันตก  ติดเกมคอมพิวเตอร์  มั่วสุมอบายมุข  ทะเลาะวิวาทกัน  ประพฤติปฏิบัติตนไปในทางเสื่ อม
เสีย เพ่ือเป็นการลดปัญหาต่างๆในสังคมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน เยาวชน และเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติ “เยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง” ประกอบกับรัฐบาลได้ก าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนให้เยาวชนทุกคนมี
โอกาสเรียนฟรี 15 ปี โดยสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมให้ เหมาะสมกับวัย องค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว ได้เห็นความส าคัญของสภาพปัญหาดังกล่าว และมีความเชื่อว่าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา 
สามารถสร้างความตระหนักและปลุกจิตส านึกให้นักเรียนและเยาวชนได้ จึงได้จัดท าโครงการอบรมจริยธรรมแก่
เด็กและเยาวชนขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย 

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
2. เพ่ือเสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็ง และสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ตามหลักธรรมค าสอนของพุทธศาสนา 
4. เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง” 

 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในเขตต าบลงิ้ว จ านวน  40  คน 
 

5. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหาร 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวขอ้ง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4. จัดท าก าหนดการ 
 5. สรุปผลในการภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการ 
 

6. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ 2566 – 2570 
 
 



- ๒๗ - 
 

 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.3.1  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน 

- 100,000 - - 100,000 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1. เด็กและเยาวชนได้ตระหนักและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย        

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
2. เด็กและเยาวชนมีจิตใจทีเ่ข้มแข็ง และสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
3. เด็กและเยาวชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ตามหลักธรรมค าสอนของพุทธศาสนา 
4. เป็นการเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๘ - 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  8 

 
1 1.3 การเสริมสรางจิตส านึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ส่งเสริมสภาเด็ก เยาวชน ต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

 การทุจริตเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประเทศ  ดังนั้นการปลูกจิตส านึกของคนในชาติ
ให้มีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งท่ีเด็กและเยาวชนที่จะต้องสร้างชาติในอนาคต โดยส่งเสริมให้เยาวชน
มีความตระหนักในปัญหาการทุจริต และเกิดจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจัดให้
มีกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
ให้เกิดข้ึนในสภาเด็กเยาวชนของชุมชนและเกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้กับเด็กและเยาวชน 
 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
  

4. เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชน 

5. วิธีการด าเนินการ 
 1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมสภาเด็กในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือก าหนดรูปแบบกิจกรรม 
แนวทางในการด าเนินการ  
 2. จัดประชุมคณะท างานฯ 
 3. ด าเนินการตามกิจกรรม และรูปแบบที่ก าหนด 
 4. สรุปติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 

6. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.3.2  กิจกรรม ส่งเสริมสภาเด็ก เยาวชน 
ต่อต้านการทุจริต 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 

 

 

 



- ๒๙ - 
 

 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
 
9. ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ 
 1. สภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 2. สภาเด็กและเยาวชนเกิดจติส านึกในความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
และเสียสละเพ่ือส่วนรวม เกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๐ - 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  9 

 
1.3.2 เสรมิสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอสวนรวม 

 

๑. ชือ่โครงการ :  โครงการเข้าค่ายนักเรียนต าบลง้ิว “ร่วมใจรักษ์สิง่แวดล้อม” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
      พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ แก้ไข เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕)   
พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๖๗  “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล” ดังนี้(๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (๖)ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุและผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ “ให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัด ระบบ
การบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง” ดังนี้ (๙) การจัดการศึกษา (๑๐) การ
สังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
ใกล้ชิดกับประชาชน จ าเป็นต้องสร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็ง มีศักยภาพ ดูแลปกป้องคุ้มครองรวมไปถึงพัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้มีสุขภาพกายและจิตดี มีสติปัญญาเข้มแข็งและเติบโตเป็นประโยชน์ต่อสังคม  

      ในปัจจุบันการสนใจต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความส าคัญมากข้ึนเรื่อยๆในสังคมโลก  ทั้งนี้เพราะ
จากการที่มนุษย์ต้องเผชิญกับปัญหาของสภาวะสิ่งแวดล้อม  อันเป็นผลมาจากการพัฒนาความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบตามมา ดังเช่น  เกิดภาวะโลกร้อน  การขาดแคลน
พลังงาน  ระบบนิเวศน์ถูกท าลาย ปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถหลีกพ้นได้  

     องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  ตระหนักถึงปัญหาของสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น เพราะในอนาคตผู้ที่
จะได้รับผลกระทบคือ  คนที่เป็นเยาวชนหรือคนที่มีอายุ  ๑๐ – ๒๐ ปี  อยู่ในขณะนี้ ทางแก้ที่ดีที่สุดและยั่งยืน
ที่สุด  คือการปลูกฝังจิตส านึกเรื่องการแก้ไขปัญหาสภาวะสิ่งแวดล้อมแก่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง  จึงได้
จัดท าโครงการต้นกล้างิ้วร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม  ขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค์ 
๔.๑.  เพ่ือให้เยาวชนตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน 

     ๔.๒.  เพ่ือปลูกจิตส านึกอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
      ๔.๓.  เพ่ือกระตุ้นให้เยาวชนไทยร่วมกันคิดที่จะช่วยกันรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 ๔.๔.  เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้มีคุณค่าต่อชุมชนและสังคม รวมทั้งการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  นักเรียนชั้น  ป.4 – ป.๖ ทุกโรงเรียนในต าบลงิ้ว    จ านวน  5๐  คน 
 

5. วิธีการด าเนินงาน          
 ๖.๑  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดโครงการ เพ่ือก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่ต าบลงิ้ว  
   ๖.๒  จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  ๖.๓  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือรับผิดชอบงานในด้านต่างๆ 
 ๖.๔  รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ๖.๕  ติดต่อประสานงาน วิทยากร  ที่พัก ที่รับประทานอาหาร และรถท่ีใช้เดินทางไปสถานที่จัดกิจกรรม 

๖.๖  ด าเนินงานโครงการเข้าค่ายนักเรียนต าบลนากระตาม “ร่วมใจรักษส์ิ่งแวดล้อม” 



- ๓๑ - 
 

 

๖.๗  สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.3.3  โครงการเข้าค่ายนักเรียนต าบลงิ้ว 
“ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม” 

- - 50,000 - - 

 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
๑.  เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน 

     ๒.  ปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้แก่เด็กและเยาวชน 
 ๓.  ส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้มีคุณค่าต่อชุมชนและสังคม  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  10 

 

มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
 

2.1 การเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2.1.1 การเปดเผยขอมูลการบริหารงานและการด าเนินงาน 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญ
ต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์                     
ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการ
ในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม 
เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมบริหารราชการในองค์กร ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานบุคคล
และกิจการสภาให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส                                     
และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการแสดงเจตจ านงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม และกฎหมายของผู้บริหารให้
ปรากฏชัดเจน  
 2. เพ่ือก าหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการท างาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง และ
มอบหมายงานอย่างเปน็ธรรม 
 3. เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 
 4. เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีแนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้และป้องกันการได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ  
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

5. วิธีด าเนินการ 
 1. ผู้บริหารก าหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบริหารงานบุคคล 
 2. แต่งตั้งคณะท างาน 
 3. จัดท ามาตรการ แนวทางปฏิบัติในการท างานทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 4. เปิดเวทีรับฟงัความคิดเห็นและข้อเสนอของบุคลากรในองค์กร  
 5. ประกาศเผยแพร่มาตรการ 
 6 ก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการ  
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 2. แนวทางป้องกันการได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 3. กลไกให้เจ้าหน้าที่สามารถเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 
 4. ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของ อบต. ไม่น้อยกว่า 80 % 
 5. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 80% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



- ๓๔ - 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  11 

 
2.1.1 การเปดเผยขอมูลการบริหารงานและการด าเนินงาน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง 
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ เพ่ือป้องกันการใช้จ่าย
งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท า
กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกโครงการ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างรายโครงการ 
 2. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ที่
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ สื่อสังคม 
(Social Media)   

5. วิธีด าเนินการ 
 1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ อบต. ได้แก่ ทางเว็บไซต์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชการ สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น  
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง 
 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุกโครงการ  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  12 

 
2.1.2 การเปดเผยขอมูลการบริหารเงินงบประมาณ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง 
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ เพ่ือป้องกัน การใช้จ่าย
งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลนากระตาม 
จึงได้จัดท ามาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ  
  2. เพื่อป้องกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
  3. เพื่อสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กร 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  

5. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดประชุม 
 2. จัดท าค าสั่งคณะท างาน 
 3. ประชุมคณะท างาน 
 4. ก าหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 5. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทราบ 
 6. ก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการ 
 7. รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือปรับปรุง
แนวทางในการด าเนินงาน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
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8. ผู้รับผดิชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1. มีมาตรการป้องกันและก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ และป้องกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
 2. มีกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรผ่าน
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์กร 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  13 

2.1.1 การเปดเผยขอมูลการบริหารงานและการด าเนินงาน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537  และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล                     
และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการ
จัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  ในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่
ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแกป่ระชาชนมากน้อยเพียงใด 
การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการ จึงต้องมโีครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 
จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา  
 

๓. วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความ พึงพอใจ 
 2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ     
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
 3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว จ านวน 1 ครั้ง 
ต่อปี 
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5. วิธีด าเนินการ 
 1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่จังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตต าบลงิ้วตามรูปแบบที่ก าหนด 
 3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วทราบ 
 4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
 5 ปิดประกาศผลส ารวจความพงึพอใจให้ประชาชนทราบ 
 6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.1.4  โครงการส ารวจความพงึพอใจของ
ประชาชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1. ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล        
งิ้ว  จ านวน 2 เล่ม 
 2. ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 3. การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  14 

 
2.1.1 การเปดเผยขอมูลการบริหารงานและการด าเนินงาน 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้มี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพือ่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
 2. เพือ่มีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 
 3. เพื่อจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
 3. เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4. กลุ่มเป้าหมาย  
 การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ให้มีข้อมูลที่
ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน   

5. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะท างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    
 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่ 
 4. จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเผยแพร่
ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหนว่ยงานเป็นระยะ  สม่ าเสมอ  
 5. ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  
 6. จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 7. จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 
 



- ๔๑ - 
 

 

7. งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.1.5  มาตรการ ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1. มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีข้อมูลที่
ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
 2. จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
 3. จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ 
 4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  15 

 
2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซือ่สัตยั สุจริต เป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
 

2.1.1 การเปดเผยขอมูลการบริหารงานและการด าเนินงาน 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่อง
การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ จึงได้จัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือก ากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้ รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน      
การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่
ก าหนดไว้   

2. เพ่ือก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน   

 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ    
กฎข้อบังคับท่ีก าหนด  

2. ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ 
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

2. ประชุมคณะท างานฯ  
2.1 ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อสาธารณชน  
- การบริหารงานบุคคล/แผนอัตราก าลัง 
- การบริหารงบประมาณ การเงิน  
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- การจัดหาพัสดุ /แผนการจัดหาพัสดุ 
- การจัดซื้อจัดจ้าง/ การค านวณราคากลาง 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

2.2 ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชั ดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน  

3. ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4. รายงานผลการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร
ทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ       

การจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน  
2. มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่าง

ชัดเจน   
3. ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

 

 

 
 
 



- ๔๔ - 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  16 

 
2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
 

2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัตหิน้าที่ และบริหารงานดว้ยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
  

2. หลักการและเหตุผล 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 3  (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)  ซึ่งมุ่ง

สู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต      
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งปัจจุบันมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,852 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้
โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ
จากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไก
ส าคญัในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิน่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้เห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่นเอง ซึ่งจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดย
ได้ยึดถือหรือมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ผู้บริหารจึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 
 
 
 



- ๔๕ - 
 

 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอย่างเห็นเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
2. เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่การ

รับรู้ของสาธารณชน  

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. การประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5. วิธีด าเนินการ 
 1. ผู้บริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพ่ือป้องกันการทุจริตและต้านการทุจริต  
 2. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 3. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 4. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตต่อสาธารณชน 
 5. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารได้แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นเป็นรูปธรรม 
 2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  17 

 
2.2.2 การจดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ภายในหนวยงาน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น และการใช้
จ่ายงบประมาณในการด าเนินกิจการต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการด าเนินการบริหาร
จัดการต่างๆ ต้องค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาข้อครหาใน
การทุจริตหรือด าเนินการไม่โปร่งใส ซึ่งสาเหตุการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิด
จากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและ
การรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร 
โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็ นการสร้างแนว
ร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนด
แนวทางในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือเป็นการ
พัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้
สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี่ 
 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือมาตรการและน าไปปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  

5. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมหน่วยงาน 

2. ก าหนดข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทาง
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร โดยมีกรอบดังนี้ 

 - ห้ามเรียกรับเงิน เรี่ยไร หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ 
 - ห้ามปฏิบัติหน้าที่เอ้ือประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และพวกพ้อง 
 - ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค 
3. ประกาศให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
4. ก ากับติดตามมาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
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 5. รายงานผลต่อผู้บริหาร เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคเป็นข้อมูลในการด าเนินการปรับปรุงข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการในปีต่อไป 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
- ข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการ

บริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร 
- ลดข้อร้องเรียนของบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  18 

 
2.2.2 การจดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ภายในหนวยงาน 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแล
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจ
หน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริต
จะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. วิธีด าเนินการ 
 1. ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและ
องค์กรอิสระ อาท ิ
  - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
คณะท างาน LPA 
  - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
  - การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
 2. รายงานผลการให้ความร่วมมือให้ผู้บริหารทราบ  
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านัก องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ                   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  19 

 
2.2.3 การจัดท าแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วใหความส าคัญกับการปองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการปองกัน

การทุจริตใหมีความโปรงใสความสุจริต และบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน จึงไดด าเนินการจัดท า “แผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 
2570)” เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตตามหลัก ธรรมาภิบาล และ
ยกระดบัคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน 

 

3. วัตถุประสงค 
  1) เพื่อยกระดับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตขององค์การบรหิารส่วนต าบลงิ้ว 
  2) เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
 

4. กลมุเปาหมาย 
  องค์การบรหิารส่วนต าบลงิ้ว 
 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) จดตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของ
องคก์รปกครองสวนทองถิ่น 

 2) ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดท าแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต, วิเคราะหประเมินความเสี่ยงการทุจริต, จัดท าแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 

 3) เผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ชองทาง ที่ก าหนด รวมถึงรายงานการท า
แผนฯ แกหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน รายงานการท าแผนฯ ใหแก ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผานระบบรายงาน
และติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น                           
(E-PlanNACC) ทางเว็บไซต ส านักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เปนตน 
  4) ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินการตามแผนปฏิบิตัการป้องกันการทุจริตฯ                       
ให้แก่ เจ้าหน้าทีแ่ละหนวยงานที่เกี่ยวของน าแผนฯ ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
  6) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
  7) รายงานผลการด าเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ  ให้แก่ 
ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผานระบบรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบั ติการป้องกันการ 
ทุจรติขององคก์รปกครองสวนทองถิ่น (E-PlanNACC) ทางเว็บไซตส านักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th  
เปนตน 
  8) เผยแพรรายงานผลการด าเนินงานใหสาธารณชนทราบผานชองทางตาง ๆ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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7. งบประมาณด าเนินการ 
ไมไ่ด้ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

8. ผรูับผิดชอบ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบงิ้ว 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
  ผลผลิตมีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้ว (พ.ศ. 2566 - 2570)  
  ผลลัพธ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วมีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
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2.3 มาตรการลดการใชดุลพนิิจในการปฏิบัติงาน 
 

2.3.1 จัดท าขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรใหปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรมใชดุลพินิจดวยความสุจริตภายใตกรอบธรรมาภิบาล 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการ
รับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพ่ือก ากับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิดความ
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงได้จัดท ามาตรการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อจัดท ามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2. เพื่อมแีนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วเป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 

5. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่ องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติ ได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่อ งใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ 
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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 3. จัดท าแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ ใช้ในการให้บริการปรับปรุงแผนผังก าหนด
ผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  1) ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  2) จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  3) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  4) จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  5) จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชน
ทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  5) การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 4. ประกาศเปิดเผยข้อมูลและมาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริก าร จัดท า
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
 5. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1. มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ 

2. มีแผนภูมิแสดงข้อมูลการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วเพ่ิมขึ้น 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  21 

2.3.3 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งอนุญาต อนุมัติปฏิบัติราชการแทน หรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้ มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอชุมชนและ
ประชาชน 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น เพ่ือ
เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้องมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
สั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 2. เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

3. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว   ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้ว หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

5. วิธีด าเนินการ 
 1. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ แต่งตั้ง ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืน
ใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือกระจายอ านาจในการตัดสินใจ 

2. แจ้งเวียนผู้รับมอบอ านาจและทุกหน่วยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับทราบ  
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่  เปิดเผยต่อ

สาธารณชน  
 4. ผู้รับมอบอ านาจรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับมอบมายในทุกเดือน  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.3.2   มาตรการมอบอ านาจ อนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

8. ผู้รับผดิชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1. มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์การบริหารส่วนต าบลนากระตาม  และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น 
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มติทิ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3.1.1 การมีสวนรวมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนและสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผน
ชุมชนเพื่อน าข้อมูลมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ 29 กันยายน 2559 ก าหนดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งมีวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่า
เป้าหมายและกลยุทธ์โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้าน  และแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นเป็นการก าหนดรายละเอียด  แผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าส าหรับ
ปีงบประมาณของแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่อง และเป็นแผนก้าวหน้า และปฏิบัติ ให้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     (ฉบับที่ 2) พ .ศ.2559 
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วจึงได้จัดท าโครงการประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -
2564) ขึ้น เพ่ือรับทราบปัญหา ความต้องการประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่     มาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 
 2.  เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
สนองตอบต่อการแก้ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 3.  เพ่ือรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะ จากประชาชนเพ่ือใช้ในการก าหนดกรอบการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
 4.  เพ่ือให้ประชาชนได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนได้เห็นปัญหาอุปสรรคภายใต้ข้อจ ากัด
ของชุมชนในการพัฒนาท้องถิน่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 จัดให้มีประชุมเวทีประชาคมในทุกหมู่บ้าน  
 
 
 
 



- ๕๗ - 
 

 

5. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าค าสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเวทีประชาคม 
 2. จัดเวทีประชาคม  
 3. สรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุมประชาคม เสนอต่อผู้บริหาร  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.1.1  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชนและสนับสนนุการจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชนเพื่อน าข้อมูลมาจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

50,000 5๐,000 5๐,000 5๐,000 50,000 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  
 2.  ประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ซึ่ง
สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  
 3.  การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว มีกรอบแนวทางที่ชัดเจนจาก
ข้อมูลและปัญหาความต้องการของประชาชน  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  23 

 
3.1.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมนิผลการด าเนินงาน 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริห ารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว และร่วมด าเนินการโครงการ รวมทั้ง
ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ ของตน 
 3. เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 
 4. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

5. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 3. เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในปรับปรุงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 
 5. เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้ันตอนต่อไป 
 6. เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 
 7. รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ ผู้บริหาร 
และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2566 - 2570   



- ๕๙ - 
 

 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และมี
ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ  
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการแตง่ตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  24 

 
3.1.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ 
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมา
ใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป 

 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จึงด าเนินการกิจกรรมการประเมนิผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วม
ปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
 3. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์กร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  

5. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผู้แทนสมาชิกสภา     2  คน 
  (3) ผู้ทรงคณุวุฒิ      2  คน 
  (4) ปลัด อบต.      เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหน้าส านักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (6) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 2. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 3. รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

 



- ๖๑ - 
 

 

6. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ  

7. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  25 

 
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน / รองทุกขของประชาชน 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์
และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการสาธารณะและ
การบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โปร่งใส  จึงได้จัดท ามาตรการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  รวมทั้ง
พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการ
แจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม  สะดวกและเหมาะสม 
รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
 
 3. วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตาม
ผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  
  
4. เป้าหมาย 
 1. ก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2. ก ากับติดตามให้มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการร้องเรียน/การ
ติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและ
เหมาะสม  

5. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2. ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3. คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
  - ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  - ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน 
และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
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  - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตอย่าง
ชัดเจน  
  - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไข
ปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทกุข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน  หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้า    ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
 4. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 5. คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 
 6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 7. รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหาร
รบัทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  
  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1. มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
 4. มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทาง
ในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 4. มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่ก าหนด
ไว้ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  26 

 
3.3 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
 

3.3.1 สงเสริมใหมีเครือขายภาคประชาชน/องคกรชุมชนในการปองกนัและตอตานการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
ก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานใน
องค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล เพ่ือเกิดการมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ใน
เรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 2. เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การโอน 
ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

5. วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้วก่อน 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
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 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
 - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
 - น าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล  
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากร
ทราบ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น 
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย กา ร
ปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 - น าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

8. ผู้รับผดิชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยให้น าผลการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 

๒. มีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารงานบุคคลต่อ
สาธารณชนและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าว 
 

 
 
 
 
 
 



- ๖๖ - 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  27 

 
 

3.3.1 สงเสริมใหมีเครือขายภาคประชาชน/องคกรชุมชนในการปองกันและตอตานการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน 

2. หลักการและเหตุผล 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย 
เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 
จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัดกิจกรรม
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ -จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่ งผลให้เกิดการใช้
งบประมาณโปรง่ใส ตรวจสอบได้   

3. วัตถปุระสงค์  
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่อสาธารณชน 

4. เป้าหมาย 

 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 

5. วิธีการด าเนินการ 
 - รวบรวมข้อมูลบริหารงบประมาณ เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง 
ประกาศก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 
รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยก าหนดให้มีภาคประชาชนเข้า
ร่วมสังเกตการณ ์
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทาง
เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 



- ๖๗ - 
 

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว ต่อสาธารณชน  และมีช่องทางการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ร้องขอ 
 2. ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการด าเนินการโครงการ การรับจ่ายเงินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วท าให้เกิดความโปร่งใส  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๘ - 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  28 

 
 

3.3.1 ดูแลการจัดซื้อสงเสริมใหมีเครือขายภาคประชาชน/องคกรชุมชนในการปองกันและตอตานการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ยึดหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย  (พ.ศ. 2556 – 
2561)  จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชน  เข้าร่วม
สังเกตการณ์จัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารการด าเนินโครงการและการใช้งบประมาณ เพ่ือส่งเสริมการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาระดับ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่
เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
 2. เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุให้แก่ประชาชน 
 3. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน ผ่านทางเว็บไซด์ และที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

4. เป้าหมาย 
 เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน 

5. วิธีด าเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้ าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์
ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  
 6.2 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวข้องกับพัสดุ เมื่อมี
การจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
 3. ประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการที่ส าคัญทุกขั้นตอนให้ประชาชนทราบ ผ่านทางเว็บไซด์ 
และท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 
 



- ๖๙ - 
 

 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

8. ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เกิดปัญหาการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
ในองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๗๐ - 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  29 

 
3.3.2 สงเสริมใหเครือขายภาคประชาชนมีการด าเนินการเฝาระวังการทุจริต 

 

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวก
พ้องดีกว่าส่วนรวม  การยกย่องเชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมือง
หรือผู้มีอิทธิพล  รวมถึงความเสื่อมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง  และยัง
มองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า หรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยาก
เข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสว งหา
ผลประโยชน์  ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดท า
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต  เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน 
รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
 2. ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในต าบลงิ้ว 
 

5. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ  บอร์ ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ  
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ 
ของหน่วยงาน 
 3. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
 4. สนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต     
 5. เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว   

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
 
 



- ๗๑ - 
 

 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1. มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 แห่ง 
 2. มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดขึ้น 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  30 

 
3.3.3 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

2. หลกัการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อ เนื่อง  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต 
 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วจึงได้จัดท ากิจกรรมบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต เพื่อร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยม
ในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการตอ่ต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป  
 
 3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริต 
 2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง  

4. เป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตต าบลงิ้ว  

5. วิธีด าเนินงาน 
 1. จัดตั้งคณะท างานเพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต  จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตต าบลงิ้ว  
 2. ก าหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตต าบลงิ้ว  
 3. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
 5. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตามแนวทาง 
แผนงาน กิจกรรมในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 6. สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
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8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1. มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 
 2. เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  31 

 
มิติที่ 4 การยกระดับกลไลการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  

2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิมมูลค่า
ขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหาร ในการปรับปรุง ประสิ ทธิภาพการท างานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหาร เพ่ือจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมี
ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  

 3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการ

ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 

2. เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร 

3. เพ่ือน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือเพ่ิม
โอกาสของความส าเร็จของงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
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5. วิธีการด าเนินการ 
 1. จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยก าหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และให้มี
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
 2. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ 
 3. สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต รวมทั้งเพ่ือ
เพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงาน  และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ 
 ๒. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ๓. มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 4. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
 ๔. เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ 
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4.1.2 มการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเปน็ใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ย งของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ 
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่
ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน 
จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี  ควรเป็น
ระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ 
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่
ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความม่ันใจแกผู่้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ซึ่ง
จะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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5. วิธีด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 2. ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๖. เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงานและ
สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2570  

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านัก องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 
ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 2. สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต 
โดยกิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 ๓. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 
80 ในระดับมาก) 
 ๔. การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ 
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4.1.3 มีการจัดใหมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแมบทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21)  การต่อต้านการทุจริต

และประพฤติมิชอบก าหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดตัวชี้วัดไว
วา ในป พ.ศ. 2580 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) 
อยูในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดคะแนนไมต ่ากวา 73 คะแนน นอกจากนี้ยังไดน าผลการประเมิน ITA ไป
ก าหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววาหนวยงานที่เขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 
90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ไดก าหนดตัวชี้วัดไววา ในปพ.ศ. 2570 ประเทศ
ไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยในอันดับ 1 ใน 43 และ/
หรอได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน และหนวยงาน ที่เขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ 100) ตองได
คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งไดก าหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยก าหนดให้การปรับ 
“ระบบ” เพ่ือลดจ านวนคดีที่ทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ภาครัฐเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือ
น าไปสูเปาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่
มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็น
กลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่น ถือเปนกลไกส าคัญในการพัฒนาทองถิ่นซึ่งน าไปสู
การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วจึงไดเล็งเห็นถึงความส าคัญในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในระดบัท้องถิน่ จึงก าหนดด าเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
งิ้ว เพ่ือเปนปองกันไมใหเกิดการทุจริตขึ้นในองคกร 

 

3. วัตถุประสงค 
  1) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
  2) เพื่อปองกันการทุจริตไมใหเกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
 

4. กลุมเปาหมาย 
  หนวยงานภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ทุกหนวยงาน (ส านักงาน,กองงาน,กลมุงาน) 
 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการตอผูมีอ านาจ 
  2) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
  3) คณะท างานด าเนินการประเมินความเสี่ยงการด าเนินงาน/การปฏิบัติหนาที่/การด าเนินโครงการที่อาจ 
กอใหเกิดการทุจริต 
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4) คณะท างานด าเนินการจัดท านวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
การด าเนินการที่อาจกอใหเกิดการทุจริต 
  5) ด าเนินการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยงมาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และชอง
ทางอ่ืน ๆ 

 6) มีการประชุมชี้แจงท าความเขาใจมาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตให
แกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน หนวยงานที่เกี่ยวของ ใหปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอยาง             
เครงครัด 
  7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
  8) รายงานผลการด าเนินการ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
 

8. ผรูับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลงิ้ว  
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 

  1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน/การปฏิบัติหนาที่/การด าเนินโครงการที่อาจกอให
เกดิการทุจริต จ านวน 1 ชุด 
  2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินการที่อาจกอให
เกิดการทุจริต อยางนอยจ านวน 5 เรื่อง 
  3) มีการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 
มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง อยางนอย 1 ชองทาง (เผยแพรบนเว็บไซตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น) 
  ผลลัพธ 

 เรื่องรองเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นลดลง 
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4.2 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
 

4.2.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไป
ตามกฎหมายระเบียบท่ีเกี่ยวของไดก าหนดไว 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ที่มีบทบาทส าคัญ ต่อการพัฒนา
ประเทศ  และใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  ฉะนั้นองค์การบริหารส่วนต าบล  จึงต้องเตรียมความพร้อมและ       
เพ่ิมศักยภาพเพ่ือการรองรับการโอนถ่ายจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นกลไกหลักในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ได้แก่ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล   ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างสูงในการ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารต าบล  ตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชน  และเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสบผลส าเร็จ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี พ.ศ. ๒๕๔6   
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  ได้ตระหนักถึงความส าคัญ และประโยชน์การจัดการฝึกอบรมศึกษา
ดูงาน  ของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
โดยมีจุดมุ่งหมายที่เสริมสร้างประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพ เพ่ิมพูนทักษะความรู้ และความเข้าใจ ถึงบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะและเพ่ือน าแบบอย่างการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมา
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว   รู้ถึงบทบาทอ านาจ 
หน้าที่   และหลักการบริหารงานการเป็นผู้น าชุมชน  เพื่อการบริหารงานที่ก้าวหน้าสู่ความส าเร็จขององค์กร 
 ๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพ่ิมพูนความรู้  ความเข้าใจ  ในหลักเทคนิคและวิธีปฏิบัติในการบริหาร
จัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๓. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการ
ท างานได้อย่างเหมาะสม 
 ๔. เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
         ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
 

5. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการ/แผนงาน  
 2. ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
 3. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
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 4. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.2.1  โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และประสิทธิภาพในการปฏบิัตงิานให้แก่
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ๑. ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความสามัคคีในหมู่คณะ รู้ถึงบทบาทอ านาจหน้าที่และหลักการบริหารงานการ
เป็นผู้น าชุมชน เพื่อการบริหารงานที่ก้าวหน้าสู่ความส าเร็จขององค์กร 
 ๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจในหลักเทคนิคและวิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง   
 ๓. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการท างานได้
อย่างเหมาะสม 
 ๔. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการพัฒนาและเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างาน มีการปฏิบัติหน้ าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ 
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4.2.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดก าหนดไวโดยไมฝกใฝฝายใด 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าใน
ภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของ
สภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต 
 จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนา
องคก์ร  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วในการตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น  

4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 1. จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 2. จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง  
 3. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจดัท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  
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6. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.2.2  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอ านาจหน้าที่ และสามารถ

ปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้องไปตามระเบียบ กฎหมาย 
 2. สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลงิ้ว สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
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4.3 มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
 

4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการด าเนินการต่อต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ 
 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากร 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท ามาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว ตรงไปตรงมา 
ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายให้แก่ประชาชน  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อมีกระบวนการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาอย่างเปน็ระบบ โปร่งใส 

2. เพ่ือมีมาตรการก ากับติดตามการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในขั้นตอนการด าเนินการ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของ บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึงขั้นตอนการลงโทษผู้กระท าผิดอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ  

 

4. เป้าหมาย 
 มาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. แต่งตั้งคณะท างาน 

3. ก าหนดมาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้  

 - กระบวนการขั้นตอนลงโทษ 
 - กระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าความผิด  

 4. ก ากับติดตามการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้ องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 5. เผยแพร่ มาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้สาธารณะชนทราบ 
 6. รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากร
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารทราบ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1. มีกระบวนการก ากับการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาอย่างเป็น
ระบบ โปร่งใส 

2. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ิมมากข้ึน   
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4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยส าหรับ            
ผู้ร้องเรียน 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและสลับ           
ซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติเปนปญหาล าดับตนๆ                 
ทีขั่ดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมิอง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทยไม
ว่าจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเป
นองคกรที่เอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ 
ซึ่งไดสงผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง 
ส่งผลให้ภาพลักษณ์ ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วจึงมี
นโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสให
บุคลากรภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอ
ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององคกร จึงไดด าเนินการจัดท ามาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่อง             
รองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
 

3. วัตถุประสงค 
  1) เพ่ือให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย ส าหรับบุคคลากร
และประชาชน 
 2) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส 
เป็นธรรม 
 

4. กลมุเปาหมาย 
  ภาคประชาชนและบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) พัฒนาระบบและชองทางการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผานทางชองทางออนไลน ใหอยูบนหนาเว็บ
ไซตหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป  เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของ    
ผู้แจ้งเบาะแส และเพ่ือใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)                 
และจัดใหมีชองทาง การติดตามเรื่องรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือความ                        
กาวหนาเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 
  2) ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกรณมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหนาที่โดยมิชอบ 
  3) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธั ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้ บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกนั 
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4) ด าเนินการจัดท าและเผยแพรขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที ่
ของหนวยงานบนเว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  5) รายงานผลการด าเนินการใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
 

8. ผรูับผิดชอบโครงการ 
  ทุกหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
  ผลผลิต 

 มีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยส าหรับผูรอง
เรียน 
  ผลลัพธ 
  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตามตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่  (พิจารณาจาก
จ านวน ขอรองเรียนจากประชาชน, จ านวนเบาะแสที่ประชาชนแจงหนวยงาน) 


