
 

 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  

(พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ  าวัวแดง 

อ าเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ 



ค าน า 
 องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดงได้จัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานใน
การป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดจนแสดง
ให้เห็นถึงเจตจ้านงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม อันจะ
ส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการท้างานของหน่วยงานมากยิ่งขึ น 

 องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดงได้พัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยน้าหลักธรรมาภิบาลส้าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส้าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี  

 ส่วนที่ 1 บทน้า ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ของการจัดท้าแผน เป้าหมาย และประโยชน์ของการจัดท้าแผน 

 ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ้านวนงบประมาณที่ด้าเนินการใน 5 ปี 

(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมทั งสิ นจ้านวน 20 โครงการ ดังนี  

  มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จ้านวน 7 โครงการ 

  มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จ้านวน 6 โครงการ 

  มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จ้านวน 2 โครงการ 

  มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด้าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                                จ้านวน 5 โครงการ 

 ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย
ขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะน้าไปสู่เป้าหมายของ  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ที่ก้าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

กันยายน 2565



 

สารบัญ 
 

 หน้า  

ค าน า   

ส่วนที่ 1 บทน า    1 - 5 

  1. การประเมินความเสี่ยงการทจุรติ   

  2. หลักการและเหตุผล    

  3. วตัถุประสงค์ของการจดัท้าแผน  

  4. เป้าหมาย  

  5. ประโยชน์ของการจัดทา้แผน 

 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต        6- 9 

  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจา้นวนงบประมาณที่ด้าเนินการ  

  แยกตาม 4 มิต ิ

 

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ                               10 - 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

ส่วนที่ 1 

บทน า 
1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร 

ล าดับ 

ท่ี 

ขั นตอน 

การด าเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 การบริหารงานของ
หน่วยงาน และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. ผู้บริหารด้าเนินการตาม
น โ ย บ า ย ข อ ง ต น เ อ ง 
แทรกแซงการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

2. บุคลากรของหน่วยงาน
ปฏิบัติ ตามนโยบายของ
ผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบ
รองรับ 

3. บุคลากรของหน่วยงาน
ไม่ ให้ความส้าคัญกับการ
ปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัว
มาท้าที่ท้างาน ขาดความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน 

ปานกลาง 1. โครงการส่งเสริมการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการ
ทุจรติ 

2. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการ
น้ า ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
บริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดท้า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

3. มาตรการจัดท้าแผนปฏิบัติการ
ป้ อ งกั นก ารทุ จ ริ ต เพื่ อ ยกระดั บ
คุณธรรมและความโปร่งใส 

4. โ ค ร ง ก า รพั ฒน าคว าม รู้ ด้ า น
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน ส้าหรับบุคลากรของ
หน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

5. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมของระบุชื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้าน
การทุจริต 

7. มาตรการประเมินความคุ้มค่าใน
การบริหารงานของหน่วยงาน 

2 การบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั ง โยกย้าย 
โ อ น  เ ลื่ อ น ต้ า แ ห น่ ง /
เ งิ น เ ดื อ น  แ ล ะ ก า ร
มอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม 
เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการ
เรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการ
แต่งตั งหรือเลื่อนต้าแหน่ง 

ปานกลาง 1. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหาร
และพัฒนาทรั พยาก รบุ ค คลแ ก่
สาธารณะ 

2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 

3. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเล่ือนขั นเงินเดือน 



ล าดับ 

ท่ี 

ขั นตอน 

การด าเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

4. มาตรการน้าผลการประเมินความ
พึ ง พ อ ใ จขอ งป ระช า ชน ใ น ก า ร
ให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั น เลื่อน
เงินเดือน ของบุคลากร 

 

 

 

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

1 .  ก า รบ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น 
งบประมาณ การจัดซื อจัด
จ้ า ง  ก า รจั ดห าพั สดุ  ไ ม่
เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ ที่
เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่
เกิดประโยชน์กับราชการ  

 

 

 

 

 

2. น้ าทรั พ ย์ สิ น ของทา ง
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วน
ตน 

สูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปานกลาง 

 

1. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปี 

2. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื อจัด
จ้างประจ้าปี 

3. มาตรการป้องกันผลประโยชน์     
ทับซ้อนของหน่วยงาน 

4. มาตรการป้ อ งกั นก าร ใ ช้ จ่ า ย
ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ไ ม่ ส ม ค ว ร  ผิ ด
วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 

6. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

7. โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

4 การให้บริการสาธารณะ/
บริการประชาชน 

1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน
ตามล้าดับ อันเนื่องมาจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ
การให้สิทธิพิเศษแก่คนบาง
กลุ่ม หรือมีการติดสินบน
เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ น 

2. มีการเรียกรับเงินพิเศษ
จ า ก ผู้ ข อ รั บ บ ริ ก า ร
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
ป ก ติ  เ พื่ อ แ ล ก กั บ ก า ร
ให้บริการ หรือการพิจารณา
อนุมัติอนุญาติ 

3. ให้บริการไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน  เช่ น  ใช้ เ วลา

สูง 1. มาตรการ NO Gift Policy 

2. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 

3. โ ค ร งการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

4. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน 
“บริการเป็นเลิศ” 

5. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
ให้ บ ริ ก า รประ ชาชนผ่ าน ร ะ บบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 

6. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของหน่วยงาน 



ล าดับ 

ท่ี 

ขั นตอน 

การด าเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ให้บริการนานกว่าที่ก้าหนด
ไว้   

 

2. หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก้าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท้าแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ ทั ง
การพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ก้าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก้าหนดตัวชี วัด
ไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - 
CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่้ากว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพื่อให้
บรรลุผลดังกล่าว จึงได้น้าผลการประเมิน ITA ไปก้าหนดเป็นตัวชี วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วม
การประเมิน ITA ทั งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 
2570) ได้ก้าหนดตัวชี วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่้ากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่
เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ นไป   

 องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจ้าปี 2564 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 35 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 โลก ซึ่งลดลงจากปี 2563 ย่อมสะท้อนให้ได้เห็น
ว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน  

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส้าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ้านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อ้านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท้าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือ
เป็นกลไกส้าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน้าไปสู่การพัฒนาทั่วทั งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปราศจากการทุจริต น้าเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่าง
แท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการ 
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ปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท้าบริการสาธารณะ รวมทั งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พื นที่ ส่วนการก้ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท้าได้เท่าที่จ้าเป็นตามกรอบกฎหมายก้าหนด และต้อง
เป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

 ดังนั น องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดงจึงให้ความส้าคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ควบคู่ไปกับการป้องกันการทุจริต โดยได้ด้าเนินการจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและน้าไปสู่การปฏิบัติ
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต้าบลชนแดน  (พ.ศ. 2566 
– 2570) อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่ก้าหนดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ นไป รวมทั งประเทศ
ไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/
หรือได้คะแนนไม่ต่้ากว่า 57 คะแนน   

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

(1) เพื่อแสดงเจตจ้านงสุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดงต่อสาธารณชน  

  (2) เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดงเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

(4) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(5) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดงที่มี
ประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต 

4. เป้าหมาย 

 (1) คดีทุจริตขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดงลดลง ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2570  

 (2) องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดงมีคะแนน ITA เพิ่มขึ นและผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 
คะแนนขึ นไป) ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ITA) /องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดงผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ นไป) และมีคะแนน ITA 90 คะแนนขึ นไป ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ผ่านเกณฑ์ 
ITAแล้ว) 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

จ า น ว น ค ดี ทุ จ ริ ต
ลดลง 

(ค้านวณจากปี 2565) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 

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

(1) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดงได้แสดงเจตจ้านงสุจริตต่อสาธารณชน  

  (2) องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดงมีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจิตส้านึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดงมีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย 
โปร่งใส และตรวจสอบได้  

(4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต้าบล 
ถ ้าวัวแดง 

(5) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดงที่มี
ประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าวัวแดง 

องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดงได้ด้าเนินการจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ รวมจ้านวน  20 โครงการ ดังนี   

 

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

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การเสริมสร้างจิตส้านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ้ าขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น 
 

1) โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้
ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติ งานให้แก่บุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
3) มาตรการ”ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ ้าวัวแดง 
 
4) โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

10,000 
 
 
- 

 
 
 
 

- 
 
 

5,000 

10,000 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 

5,000 

10,000 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 

5,000 

10,000 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 

5,000 

10,000 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 

5,000 

 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

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

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การเสริมสร้างจิตส้านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ้ าขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น 
 

5) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต 
6) โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่
ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความ
วิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 

5,000 
 
- 
 
 
 

5,000 
 
- 
 
 
 

5,000 
 
- 
 
 
 

5,000 
 
- 
 
 
 

5,000 
 
- 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 
 1.2 การสร้างจิตส้านึกและความ

ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

1) ยกย่องและเชิดชูเกียรติหน่วยงานและ
บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

 รวม จ านวน  7  โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  
2. การบริหาร
ราชการด้วยความ
โปร่งใส 

2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1)มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่ อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน 
 

- - - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

1) มาตรการ NO Gift Policy 
2) มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 
3) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อ
ราชการ 
4) มาตรการจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

- 
- 
 
- 
- 

- 
- 

 
- 
- 

- 
- 
 
- 
- 

- 
- 
 
- 
- 

- 
- 
 
- 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

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

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 2.3 มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจ 

ในการปฏิบัติงาน 
 

1) โครงการจัดท้ามาตรฐานการให้บริการ
ประชาชน 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 
 รวม จ านวน  6  โครงการ - - - - -  

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ ้าวัวแดง 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับ
และตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

1) มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้า
วัวแดง 
  

- - - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
รวม จ านวน  2 โครงการ 

- - - - -  
 

4. การยกระดับกลไก
การตรวจสอบการ
ด้าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยงการทุจริต 

1) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
2)มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริ ตขององค์ การบริหารส่ วนต้ าบล 
ถ ้าวัวแดง 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

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

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 4 . 2  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม บ ท บ า ท ก า ร

ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
 

 4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 

1) มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือ
รับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 
2) ) มาตรการจัดให้มีระบบและช่อง
ทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลชนแดน 

- 
 
- 
 

- 
 
- 
 

- 
 
- 
 

- 
 
- 
 

- 
 
- 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

 
รวม จ านวน  5  โครงการ 

 
- 
 

- - - - 
 
 

 
                                  รวมทั งสิ น  จ านวน  20  โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการ 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมวัฒนธรรมสุจริต  
1.1 การเสริมสร้างจติส้านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.1.1 สร้างสร้างจติส้านกึและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ้านาจหน้าที่และ การประพฤติตนตาม
ประมวลจริยธรรม  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน ส าหรับ  บุคลากร 
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล  
                การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค้าสั่ง เงื่อนไข และ  
หลักเกณฑ์ตางๆ ที่บุคลากร สมาชิกสภาทองถิ่นและผู้บริหารทองถิ่น ตองรูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติหนา ที่การ
ด้าเนินการ อยางเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ นเป็นประจ้ามักเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความช้านาญ ประสบการณ์ 
หรือ ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบ ประกาศ ค้าสั่งเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่  มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม จงส่งผลให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชกสภาท้องถิ่น  และผู้บริหารท้องถิ่น
กระท้าผิดกฎหมาย ระเบียบตาง ๆ กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และท้าให้การแกไขปัญหา
ของประชาชนหรือ การพัฒนาทองถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
               ดังนั น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานโดยยึดอ้านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ในการปฏิบัติงานอยางเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค้านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
รวมทั งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองสวนทองถิ่น ผู้บริหารและสมาชิก สภาท้องถิ่น จึงได้จัดท้า 
โครงการพัฒนาความรู้ดา้นกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ส้าหรับ บุคลากรองค์กรปกครอง ส่วน
ทองถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น  

3. วัตถุประสงค์  
          1) เพื่อใหบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนทองถ่ิน  
          2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้ เกี่ยวกับ 
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง เปน็แนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ  
          3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอ้านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการ 
ปฏิบัติงานอยางเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค้านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้สว่น เสีย แผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง   
 4. เป้าหมาย  
          บุคลากร พนักงานส่วนต้าบลและพนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ต้าบลถ ้าวัวแดง  

5. พื นท่ีด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าวัวแดง  

6. วิธีด าเนินการ  
         1. จัดท้าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
         2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
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        3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร  
        4. จัดท้าก้าหนดการและหัวข้อการอบรม  
        5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด้าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
       (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570)  
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ  
        ไม่มีงบประมาณที่ใช้ด้าเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส้านักปลัด องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง  
10. ผลผลิต/ผลลัพธ ์ผลผลิต  
       1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องส้าหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิก สภาท้องถิ่น 
ไม่น้อยกวา 2 ครั งต่อป ี 

       2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ดานกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น  แนว
ทางการปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ท้าแบบทดสอบ/แบบประเมิน)  

ผลลัพธ ์ 
       องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง มีการบริหารงานโดยยึดอ้านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ใน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค้านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วน ได้สว่นเสีย (ส้ารวจ
โดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดบัที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการ ปฏิบัติงาน 
ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  

2. หลักการและเหตุผล  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้าเป็นต้องด้าเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย  และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส้าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิก  สภาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อให้การ
บริหารงาน และปฏิบัติงาน เป็นไปอยางถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชนสูงสุดต่อประชาชนภาท้องถิ่น 
เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค์  

1) เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้  เกี่ยวกับ 
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ  
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3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอ้านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการ 
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค้านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. เป้าหมาย  

บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต้าบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง  

5. พื นท่ีด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

6. วิธีด าเนินการ  

1. จัดท้าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  

2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  

3. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก้านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื นที่เพื่อจัดกิจกรรมการบ้าเพ็ญประโยชน์  

4. ด้าเนินกิจกรรมการบ้าเพ็ญประโยชน์  

5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด้าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 

 ไม่มีงบประมาณที่ใช้ด้าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าวัวแดง 

10. ผลผลิต/ผลลัพธ ์

 ผลผลิต  

1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายทเกี่ยวข้องส้าหรับ  บุคลากร 
ผู้ บ ริ ห า ร  แ ล ะ ส ม า ชิ ก ส ภ า ท อ ง ถิ่ น ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง ที่ ห ล า ก ห ล า ย  เ ช่ น  เ ว็ บ ไ ซ ต สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายขา่ว อย่างน้อย 5 ช่องทาง และไมน้่อยกว่าปลีะ 4 ครั ง (เผยแพรประชาสัมพันธ์รายไตร
มาส 

2) บุคลากร ผูบ้ริหาร และสมาชกสภาทอ้งถ่ิน มีองคค์วามรูด้้านกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวขอ้ง เพ่ือ เป็นแนวทาง การ

ปฏิบตัิหนา้ที่และบรหิารราชการ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 (สาํรวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 

ผลลัพธ ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานโดยยึดอ้านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค้านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วน ได้สว่นเสีย (ส้ารวจ 
โดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดบัที่ 3 

1. ชื่อโครงการ  : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                              ถ  าวัวแดง 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก 
ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานส้าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ 
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ 
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ้านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ  
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และ ต่อประเทศชาติ  

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม 
คุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว 
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง เห็นถึงความส้าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการ
ส ร้ า ง จิ ต ส้ า นึ ก ใ ห้ มี คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ ว ย ค ว า ม  ซื่ อ สั ต ย์  สุ จ ริ ต  
มีจิตส้านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ท้า  โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อปลูกจิตส้านึกให้พนักงานส่วนต้าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง มี
คุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน้าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
เป็น แนวทางในการด้าเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ  

3.2 เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส้านึกร่วม
ใ น  ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง สั ง ค ม แ ห่ ง คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ส ม า น ฉั น ท์  ป ร ะ พ ฤ ติ ต น เ ป็ น พ ล เ มื อ ง ดี   
สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส้านึกในการท้าความดี รู้จักการให้ การ
เสียสละและการบ้าเพ็ญสาธารณะ ประโยชน์ร่วมกัน  

3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดงในการเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล 

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง  

5. พื นท่ีด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 
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6. วิธีด าเนินการ  

จัดให้มีการด้าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ  

6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน ต้าบล 
บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  

6.2 จัดกิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและ  เห็น
คุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือท้าบุญ  ถวายทาน
แก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น  

6.3 การจัดกิจกรรมท้าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ้าเพ็ญประโยชน์ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ  

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570) 

 8. งบประมาณในการด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณที่ใช้ด้าเนินการ  

9. ผู้รับผิดชอบ  

ส้านักปลัด องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

 10.ตัวชี วัด/ผลลัพธ์  

10.1 พนักงานส่วนต้าบล และลูกจ้าง มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและ  น้อม
น้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด้าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน  

10.2 พนักงานส่วนต้าบล และลูกจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความ ส้านึกร่วม
ในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละ
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม  

10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดบัที่ 4 

1. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลถ  าวัวแดง 
2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท้าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ 
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต้าแหน่ง การกระท้าดังกล่าวอาจเกิดขึ นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ ตัว ทั ง
เจตนา หรือไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด 
พ ฤ ติ ก ร ร ม เ ห ล่ า นี  เ ป็ น ก า ร ก ร ะ ท้ า ค ว า ม ผิ ด  ท า ง จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง รั ฐ 
ที่ต้องค้านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่ โดย
ค้านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง ดังนั น องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง จึงได้ด้าเนิน 
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โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง เพื่อป้องกันการทุจริต

ในการปฏิบัติราชการ 

 3. วัตถุประสงค์  

1) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

2) เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท้างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง  

3) เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง มีจิตส้านึก 
ค่านิยม และ วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท้างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง 
ส่งผลให้ หน่วยงานปลอดจากการ ทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

 4. กลุ่มเป้าหมาย  

พนักงานขององค์การบริหารรส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

 5. วิธีการด าเนินการ  

1) จัดตั งคณะท้างาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของต้าแหน่งต่าง ๆ  

2) ปรับปรุงขั นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดท้า
ร่างคู่มือ/ แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

3) จัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพื่อพัฒนาและปรับปรุง  
แนวทางการด้าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

4) ปรับปรุงขั นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
ข้อเสนอแนะ ที่ได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ และจัดท้าคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

5) จัดประชุมเพื่อให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน 

 6) เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของ
หน่วยงาน และ สาธารณะชนให้รับทราบ  

7) รายงานผลการด้าเนินการ 

 6. ระยะเวลาการด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2570 

 7. งบประมาณในการด าเนินโครงการ  

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ด้าเนินการ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
          สา้นักปลัด องคก์ารบริหารส่วนตา้บลถ ้าวัวแดง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์ 

ผลผลิต  

1) พนักงานขององค์การบริหารส่วนตา้บลถ ้าวัวแดง มีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
ร้อย ละ 80 ของจ้านวนพนักงานฯ (ส้ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู้)  

2) มีคู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ้านวน 1 ชดุ  

3) มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน อย่างน้อย 2 
ช่องทาง (เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสมัพันธ์หน่วยงาน หนังสือเวียน เป็นต้น) 

ผลลัพธ ์ 

พนักงานของระบุชื่อองคก์รปกครองสว่นท้องถ่ินมีความประพฤติปฏิบัติงานยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวม
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (ส้ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดบัที่ 5 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างองค์ความรูด้้านการต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ ก้าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการสร้าง  วัฒนธรรม
สุจริต ส่งเสริม การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจาก  พฤติกรรมที่ส่อไป
ในทางทุจริต ดังนั น องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง จึงได้ด้าเนินการจัดท้าประกาศ ด้านการต่อต้าน การทุจริตขึ น 
เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง ร่วมการต่อต้านการทุจริต สอดส่อง เฝ้า ระวังไม่ให้เกิดการ
กระท้าการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะน้าไปสู่การเป็นองค์กรที่ปลอดทุจริตในที่สุด 

3. วัตถุประสงค์  

1) เพื่อประกาศการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่าย  ประจ้า 
ลูกจ้างประจ้า ตลอดจนพนักงานทั่วไป  

2) เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ้า ลูกจ้างประจ้า พนักงาน ทั่วไป เฝ้า
ระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย  

เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

5. วิธีด าเนินการ  
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1) จัดท้าเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอ้านาจอนุมัติ  

2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียม  

3) ก้าหนดรูปแบบ การจัดท้าประกาศ 

 4) รายงานผลการด้าเนินการ  

5) เผยแพร่การด้าเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ  

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ด้าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบ  

ส้านักปลัด องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์ 

ผลผลิต  

1) มีการจัดอบรมจ้านวน 1 ครั ง  

2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถน้าไป ปรับใช้ใน ชีวิตประจ้าวัน  และการ
ปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส้ารวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล 

ผลลัพธ ์ 

บุคลากรน้าหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการด้าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิด  วัฒนธรรม
องค์กรสุจริตในหน่วยงาน ส้ารวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล) 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดบัที่ 6 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวริิยะอุตสาหะ  

  และซื่อสัตย์สุจริต  

2. หลักการและเหตุผล 

   ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่ส้าคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติก้าหนดแผน
และขั นตอนการกระจายอ้านาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและภารกิจที่
ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ชี ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในเรื่องต่าง ๆ เช่น 
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีขั นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ้าเป็น ประชาชน
ได้รับการอ้านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง หากพนักงานหรือบุคลากรองค์กรปกครองส่วน 
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ท้องถิ่นปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต จะท้าให้เกิด ประโยชน์แก่
ประชาชนอย่างสูงสุด ลดปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  องค์การบริหารส่วนต าบลชนแดน จึงได้
ด าเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตย์สุจริต เพื่อ
ยกย่องชมเชย หรือให้รางวัล พนักงานหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และ
ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่พนักงานและบุคลากรคนอื่นๆ ในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้แก่พนักงาน บุคลากร ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตย์สุจริตต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

2) เพื่อสร้างขวัญและก้าลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานโเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ 
และซ่ือสัตย์สุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

5. วิธีด าเนินการ 

 1) แต่งตั งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวริิยะอุตสาหะ และ
ซื่อสัตย์สุจริต  

2) คณะกรรมการก้าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเชิดชูเกียรติ 

3) จัดทา้ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก และเผยแพร่ให้บุคลากรให้ทราบ 

4) เชิญชวนให้ส้านัก/กองในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นส่งบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัตติามหลกัเกณฑ์เพื่อ
เข้ารับการคัดเลือก 

5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วย
ความวริิยะอุตสาหะ และซ่ือสัตย์สุจริต  

6) ประกาศผลการคดัเลือก  

7) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ 

 8) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชน
ได้รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตาม
สาย หอกระจายข่าว เป็นต้น  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ด้าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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 ส้านักปลัด องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 มีบุคลากรต้นแบบด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตย์สุจริต 

 ผลลัพธ์  

 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดบัที่ 7 

1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2. หลักการและเหตุผล 

สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจทุนนิยม ท้าให้
การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุก
ระดับทุกภาคส่วน รวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ 

เพื่อเป็นการส่งเริมคนดีให้มีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนต้าบล
ถ ้าวัวแดงจึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่
ผู้กระท้าความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและก้าลังใจแก่คนดีเหล่านั นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดี
และคุณธรรม เป็นรากฐานอันส้าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
2) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
3) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ด้ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4) เพื่อสร้างขวัญ ก้าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส้านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนดีมีแบบอย่างที่ดีอัน

เป็นกุศลบายหนึ่งในการปลูกจิตส้านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ น 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานและบุคคลในเขตพื นที่องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 
5. วิธีด าเนินการ 

1) แต่งตั งคณะท้างานยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 

2) คณะท้างานก้าหนดหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 

3) จัดท้าประกาศหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 

4) คณะท้างานฯ ด้าเนินการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 
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5) ประกาศผลการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 

6) ด้าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ ์

7) รายงานผลการด้าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่มีงบประมาณที่ใช้ด้าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส้านักปลัด องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
จ้านวนหน่วยงานและบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ผลลัพธ ์
1) มีหน่วยงานและบุคคลต้นแบบที่ดีปรากฏต่อสังคม 
2) ประชาชนในพื นที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดงมีขวัญก้าลังใจ และมีจิตส้านึกปฏิบัติ

ตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 
 
มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการด าเนินงาน 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดบัที่ 8 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด้าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ้าเป็น เพื่อที่ประชาชน  
จะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ  

 ดังนั น เพื่อให้การด้าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก้าหนด องค์การบริหารส่วนต้าบล  
ถ ้าวัวแดงจึงได้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั งด้าเนินการปรับปรุง
ข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 
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3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

 2) เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส้าหรับประชาชน 

 3) เพื่อจัดแสดงข้อมูลการด้าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 

 4) เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ ้าวัวแดง 

4. กลุ่มเป้าหมาย  

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

5. วิธีด าเนินการ 

 1) จัดตั งคณะท้างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  เพื่อด้าเนินการให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    

 2) แต่งตั งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

 3) จัดตั งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท้าการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 4) จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั งมีการ
แสดงข้อมูลการด้าเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์
ของหน่วยงานและสื่ออื่น ๆ 

 5) จัดท้าข้อมูลแสดงการด้าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลชนแดนเพื่อเผยแพร่
ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่้าเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค้านวณราคากลาง การจัดซื อจัดจ้าง 
การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ 
ข้อบังคับที่ก้าหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

 6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออ้านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบถามหรือขอ
ข้อมูล หรือรับฟังค้าติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด้าเนินงาน/การให้บริการ เช่น  

  - มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาท้าการ  

  - แต่งตั งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่ออ้านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อ
สอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น  

  - มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น 
การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น  

 7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด้าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือระบบ 
Call Center  

 8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส้าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 

 9) จัดท้ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่มีงบประมาณที่ใช้ด้าเนินการ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส้านักปลัด องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

1) มีจ้านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง 

2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต้าบลชนแดนให้มี
ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน   

ผลลัพธ ์

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่้ากว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบส้ารวจความพึง
พอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดบัที่ 9 

1. ช่ือโครงการ  : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ้านาจ
หน้าที่ในการจัดท้าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั งนี  การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับ
บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั นมักจะประสบปัญหาด้านการอ้านวยความสะดวก
อย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจ้านวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถ
ให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบ มี
การแซงคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั งผู้มา
ขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6   ที่
ก้าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจ้าเป็น และ
ประชาชนได้รับการอ้านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั งนี ตามพระราชบัญญัติการอ้านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
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ดังนั น องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดงจึงได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดล้าดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการ
ประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส้าหรับผู้มาติดต่อราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ้านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มารับ
บริการ 

 2) เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

 3) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 

 4) เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท้าการแสวงหาประโยชน์หรือกระท้าการ
ประพฤติ มิชอบต่อต้าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ประชาชนในเขตพื นที่องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

5. วิธีด าเนินการ 

 1) จัดท้าค้าสั่งคณะท้างานเพื่อก้าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก้ากับการให้บริการ 

 2) ประชุมชี แจง แนวทาง ก้าหนดรูปแบบวิธีการ ขั นตอนการปฏิบัติ 

 3) จัดท้าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ้าเป็นและเหมาะสม 

 4) ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั นตอนการรับบริการบัตรควิ และการใช้บริการตามลา้ดบั
คิว 

 5) จัดท้าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 

 6) สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อน้ามาปรับปรุง แก้ไข
การให้บริการอย่างมีคุณภาพ  

 7) รายงานผลการด้าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่มีงบประมาณที่ใช้ด้าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบ   

 ส้านักปลัด องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

10. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
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 ผลผลิต 

 มีการใช้บัตรคิวส้าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล้าดับก่อนหลัง ส้าหรับหน่วยงานที่ให้บริการ 

 ผลลัพธ ์

 1) ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ไม่น้อยว่าร้อยละ 80  ของผู้มาขอรับบริการ 
(ส้ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 

 2) การให้บริการเกิดความโปร่งใส ข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ลดลง 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดบัที่ 10 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 

2. หลักการและเหตุผล 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้ก้าหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก้าหนดให้การพัฒนาค่านิยมของนักการเมือง
ให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท้าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม เป็นแนวทางหน่ึงในการพัฒนาเพื่อน้าไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

 อีกทั งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นปฏิรูป
ด้านการป้องปราม ได้ก้าหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างในการ
บริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด้าเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิด
ทางอาญา 

องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดงเล็งเห็นถึงความส้าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส้าคัญกับการต่อต้านการทจุริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้บริหาร
ได้ให้ความส้าคัญกับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกัน
การทุจริตโดยการจัดท้ามาตรการ NO Gift Policy ขึ น เพื่อหลีกเลี่ยงการกระท้าอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งน้าไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

2) เพื่อแสดงเจตจ้านงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหาร  
ส่วนต้าบลถ ้าวัวแดงมีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชกิสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

5. วิธีด าเนินการ 

 1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพื่อรว่มกันจดัท้ามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให”้ 

 2) จัดทา้ประกาศใช้ NO Gift Policy พรอ้มแนวทางการดา้เนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 

 3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy  

 4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน 

 5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 

 6) รายงานผลการด้าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่มีงบประมาณที่ใช้ด้าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบ  

 ส้านักปลัด องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

1) มีประกาศใช ้NO Gift Policy จา้นวน 1 ฉบับ 
2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชกิสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดงด้าเนินการตาม

แนวทาง NO Gift Policy จ้านวนร้อยละ 100 (ส้ารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบส้ารวจ) 
 ผลลัพธ ์

 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่อง
สินบน 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดบัที่ 11 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลถ  าวัวแดง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ก้าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนรวมทั ง  
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2561 ได้ก้าหนดการ
ด้าเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  

 ทั งนี  องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดงให้ความส้าคัญกับการด้าเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการด้าเนินการ
ที่ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดท้า “มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง” 

3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

 2) เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 3) เพื่อป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. วิธีด าเนินการ 

 1) จัดท้ามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

 2) จัดท้าประกาศและแนวทางการด้าเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลถ ้าวัวแดงและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 

 3) จัดท้าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการ
จัดหาพัสดุ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 

 4) ปรับปรุงขั นตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 5) ด้าเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 

 6) รายงานผลการด้าเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  

 ส้านักปลัด องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 
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 มีประกาศใช้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ้านวน 1 ฉบับ 

ผลลัพธ ์

 จ้านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื อจัดจ้าง ลดลง 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดบัที่ 12 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

2. หลักการและเหตุผล  

องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดงให้ความส้าคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐาน  การ
ป้องกัน การทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ด้าเนินการ  จัดท้า 
“แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่น พ.ศ. 
2566 - 2570)” เพื่อให้ ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตตามหลัก ธรรมาภิบาล 
และยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค์  

1) เพื่อยกระดับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง  

2) เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

4. กลุ่มเป้าหมาย  

องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

5. วิธีด าเนินการ  

1) จัดตั งคณะท้างานจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2) ประชุมคณะท้างานฯ เพื่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต, 
วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  

3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทางที่ก้าหนด รวมถึงรายงานการท้า  แผนฯ 
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท้าแผนฯ ให้แก่ ส้านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบ รายงานและติดตาม 
ผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EPlanNACC) ทางเว็บไซต์ 
ส้านักงาน ป.ป.ช. http//www.naCC.go.th เป็นต้น  

4) ประชุมชี แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ให้แก่
เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
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6) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  

7) รายงานผลการด้าเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท้าแผนฯ ให้แก่  
ส้านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ  ทุจริต
ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน (E-PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส้านักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น  

8) เผยแพร่รายงานผลการด้าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ด้าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบ  

ส้านักปลัด องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

9. ผลผลิ/ผลลัพธ์  

ผลผลิต  

มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของระบุชื่อองค์กรปกครอง  ส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  

ผลลัพธ์    องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ าวัวแดง มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
(85 คะแนนขึ นไป) 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดบัที่ 13 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ามาตรฐานการให้บริการประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล  

องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง ให้ความส้าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการ
ให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ นในพื นที่ โดยน้าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรม 
และความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค้านึงถึงการจัดท้าบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตาม
อ้านาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั น ๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใช้ 



28 
อ้านาจอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด้าเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และค้านึงถึงความ
ถูกต้องชอบธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง ทั งนี  ต้องปฏิบัติต่อ
ประชาชนในพื นที ่และผู้ที่มาประกอบกิจการในพื นที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่น
ก้าเนิด เชื อชาติ ภาษา อายุ ความพกิาร สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของ บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม ความเชื่อ ทางศาสนา การศึกษา และอื่น ๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่ง พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบรหิาร กจิการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 ที่ไดก้้าหนดให้ส่วน ราชการจะต้องด้าเนินการโดย
ถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทีจ่ะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัตภิารกิจ ของส่วนราชการต้องเป็นไปโดย
ความซื่อสัตย ์สุจรติ สามารถตรวจสอบได้ ดังนั น เพื่อให้หน่วยงานมีการให้บริการประชาชนมีมาตรฐานเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล สามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทดัเทียมกนั และไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดทา้โครงการมาตรฐานการให้บริการประชาชน 

    3. วัตถุประสงค์  

1) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก้าหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชน เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก้าหนดอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  

2) เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ  

3) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการให้บริการได้ 

4. กลุ่มเป้าหมาย  

ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

5. วิธีด าเนินการ  

1) จัดตั งคณะท้างานจัดท้ามาตรฐานการให้บริการประชาชน  

2) จัดให้มีการประชุมคณะท้างานจัดท้ามาตรฐานการให้บริการประชาชน  

3) จัดท้าประกาศมาตรฐานการให้บริการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ ให้บริการและ
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  

4) ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก้าหนด เช่น - ปรับปรุงแผนผังก้าหนด
ผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน - ปรับปรุงป้ายแสดงขั นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  

5) เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการประชาชน ณ ที่ท้าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน 
เช่น - จัดท้าป้ายแสดงแผนภูมิขั นตอน มาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบ ให้บริการใน
ทุกกระบวนการ ณ จุดให้บริการ - จัดท้าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการ
ให้บริการประชาชน - จัดท้า/เตรียมแบบฟอร์มค้าร้องต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ  

6) มีการ ติดตามประเมินผลการให้บริการตามมาตรฐานที่ก้าหนดโดยการประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการ  

7) รายงานผลการด้าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  

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

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ด้าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส้านักปลัด องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์ 

ผลผลิต  

1) หน่วยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการให้บริการประชาชน  

2) มีการเปิดเผยขั นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบงาน ให้บริการ 
ในทุกกระบวนการ ณ ที่ท้าการและในเว็บไซต์หน่วยงาน 

ผลลัพธ ์ 

1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  

2) จ้านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนลดลง 

 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรว่มของภาคประชาชน  

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดบัที่ 14 

1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                     ถ  าวัวแดง 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดงมีอ้านาจหน้าที่ในการจัดท้าบริการสาธารณะ ทั งในเรื่องการจัดหารายได้
แ ล ะ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย เ งิ น แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ต่ า ง ๆ  ต า ม ภ า ร กิ จ แ ล ะ ก า ร จั ด ท้ า บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ  
การที่องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดงจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่ วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต้าบล 
ถ ้าวัวแดงให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม  
ในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท้างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดงและร่วมด้าเนินการ
โครงการ รวมทั งติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป  
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3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

 2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดท้าแผน/โครงการต่างๆ ของตน 

 3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 

 4) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ประชาชนในพื นที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

5. วิธีด าเนินการ 

         1) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท้าแผนพัฒนา การจัดท้างบประมาณ ดังนี  

 1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดท้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการ/คณะท้างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจ้านวนสัดส่วนที่มีผลต่อการตัดสินใจในการบริหาร
โครงการ/กิจกรรมต่าง โดยให้คณะกรรมการฯ มีอ้านาจหน้าที่ ดังนี  

      - การมีส่วนร่วมในการจัดท้าแผนงาน/โครงการ  

      - การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  

      - การมีส่วนร่วมด้าเนินการตามโครงการ 

 1.2) จัดท้าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 1.3) เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในการปรับปรุงการจัดท้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 1.4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 

 1.5) เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามขั นตอนต่อไป 

 1.6) เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 

 1.7) รายงานผลการด้าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหาร 
และสาธารณชน ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

2) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการ
ปรึกษาของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพื นที่ รวมทั งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวันเวลา
และก้าหนดการประชุมสภาท้องถิ่น  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2566 - 2570  
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7. งบประมาณด าเนินการ 

 5,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส้านักปลัด องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 1) มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และมีช่องทาง
ให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดท้าแผน/โครงการต่างๆ  

 2) องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดงมีการแต่งตั งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 ผลลัพธ ์

 เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด้าเนินการด้านต่างๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพิ่มขึ น 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดบัที่ 15 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลถ  าวัวแดง 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดงเห็นความส้าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทกุข์ 
และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการน้ามาพัฒนา ปรับปรุงการด้าเนินงานบริการสาธารณะและการ
บริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โปร่งใส จึงได้จัดท้ามาตรการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ น เพื่อก้ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั งพัฒนาปรับปรุง
ขั นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด้าเนินการ
เรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั งจัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

 

3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อก้ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดงให้
สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 

 2) พัฒนาปรับปรุงขั นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และ
การแจ้งผลการด้าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
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 องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

5. วิธีด าเนินการ 

 1) จัดตั งคณะท้างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต้าบล  
ถ ้าวัวแดง 

 2) ประชุมคณะท้างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 
เพื่อก้ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 

 3) คณะท้างานฯ ก้าหนดมาตรการในการก้ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี   

  3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 

  - ก้าหนดให้มีการจัดตั ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัว
แดง 

  - ก้ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และ
ขั นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  

  - ก้าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่อง
ทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด้าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  

  - ก้าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถด้าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

  - ก้าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด้าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถ
ติดตามผลได้ด้วยตนเอง  

  3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

  - จัดท้าคู่มือหรือแนวทางด้าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะท้าการ
ร้องเรียน รายละเอียดขั นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาด้าเนินการ 
เป็นต้น 

  - ก้าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  

  - ก้าหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแส  

  - จัดท้าข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

  - จัดท้าข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ้านวนเรื่อง เรื่องที่ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
เรื่องที่อยู่ระหว่างด้าเนินการ ฯลฯ  
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 4) จัดท้าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต แนวทางด้าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

      5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัว
แดง ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 6) จัดท้าฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และก้าหนดก้าหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขไม่ให้
เกิดปัญหาในลักษณะเดิมขึ นอีก  

 7) รายงานสรุปผลการด้าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้
สาธารณชนทราบ 

 8) คณะท้างานฯ ก้ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด้าเนินการตามมาตรการ 

 9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 

 10) รายงานสรุปผลการด้าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหาร
รับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบ 

 ส้านักปลัด องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 2) มีการแต่งตั งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ
ขั นตอนเรื่องร้องเรียน 

 4) มีการแจ้งผลการด้าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั งมีช่องทางในการ
ติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 

 5) มีการก้ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดงให้
สามารถตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่
ก้าหนดไว้ 
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 ผลลัพธ ์

 ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการด้าเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต่้า
กว่าร้อยละ 80 

 

มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง การทุจรติ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดบัที่ 16 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 

 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส้าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท้าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดตี
ที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ 
ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะ
เน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก้าหนดไว้ 
ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน  จึงไม่สามารถสะท้อนภาพ
ถึงผลการด้าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุม
งานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั นๆ ว่ามีการด้าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหล
ท้าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด้าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั งนี  สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก้าหนด
หน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หน่ึงเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและ
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก้าหนดขึ น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าว
ทันสมัยอยู่เสมอ 

 เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก้าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก้าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ น 

3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั นตอนการปฏิบัติงานที่ซ ้าซ้อนหรือไม่จ้าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ น 

 2) เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

 3) เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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 4) เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะท้าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

5. วิธีด าเนินการ 

1) แต่งตั งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส้าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 

2) จัดท้ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส้าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย 

 (1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่
กระทรวงการคลังก้าหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  

  (2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน : ปค.4) 

  (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั งหน่วยงาน (รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 

  (4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน (รายงาน
การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 

 3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส้าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 

 4) น้าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ น 

 5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท้าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่อ
สังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

6. ระยะเวลาการด าเนนิการ  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด้าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกกอง/ส้านัก ขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
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 ผลผลิต 

 1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

 2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต โดย
กิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 

 ผลลัพธ ์

 1) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 80 ใน
ระดับมาก) 

2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส 

3) การทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดงลดลงร้อยละ 5 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดบัที่ 17 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลถ  าววัแดง 
2. หลักการและเหตุผล  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าต ิ(พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อตา้น 
การทจุรติและประพฤติมชิอบ ก้าหนดเป้าหมายไวว้่า ประเทศไทยปลอดการทุจรติและประพฤติมิชอบ โดย
ก้าหนดตัวชี วัดไว้ ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทจุรติ (Corruption 
Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 73 คะแนน นอกจากนี  ยัง
ได้น้าผลการประเมิน ITA ไปก้าหนดตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย ไว้วา่หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA 
ทั งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้ คะแนน 90 คะแนนขึ นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 2570) ได้กา้หนด
ตัวชี วดัไวว้่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยตอ้งมีคะแนนดัชนีการรับรูก้ารทุจรติ (Corruption Perception 
Index - CPI) อยู่ในอันดบั 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ํากวา่ 57 คะแนน และหน่วยงาน ที่เข้าร่วม
การประเมิน ITA ทั งหมด (ร้อยละ 100) ต้องไดค้ะแนน 85 คะแนนขึ นไป ซ่ึงได้ก้าหนดแผนป้องกัน การ
ทุจริตและประพฤติมชิอบ โดย กา้หนดให้การปรบั “ระบบ” เพื่อลดจ้านวนคดีทุจรติและประพฤตมิิชอบใน
หน่วยงาน ภาครัฐเป็นแนวทางหน่ึง ในการพัฒนาเพื่อน้าไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ” องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสา้คญัยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาต ิเป็น หน่วยงาน ของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ้านาจการ
ปกครอง ที่ มุ่งเน้นการกระจาย อ้านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหน่ึงในการส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดท้าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส้าคัญในการ พัฒนาท้องถิ่นซ่ึงน้าไปสู่การพัฒนาทั่วทั ง
ประเทศ ดังนั น องค์การบริหารส่วนตา้บลถ ้าวัวแดง จึงได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญในการป้องกันและ 
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ปราบปรามการทุจริต ในระดับท้องถิ่นเอง จึงก้าหนดด้าเนินมาตรการบริหารจดัการความเสี่ยงการทุจริตของ 
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง เพื่อเป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจรติขึ นในองค์กร 

3. วัตถุประสงค์  

1) เพื่อบริหารจดัการความเสี่ยงการทจุรติขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง  

2) เพื่อป้องกันการทจุริตไม่ให้เกิดขึ นในองค์การบริหารสว่นต้าบลถ ้าววัแดง 

4. กลุ่มเป้าหมาย  

ส้านักปลัด กองคลัง กองช่าง ขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

5. วิธีด าเนินการ  

1) จัดท้ามาตรการและขออนุมัติด้าเนินการต่อผู้มีอ้านาจ  

2) จัดตั งคณะท้างานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

3) คณะท้างานด้าเนินการประเมินความเสี่ยงการด้าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด้าเนินโครงการที่     อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต  

4) คณะท้างานด้าเนินการจัดท้านวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง  ของ
การ ด้าเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  

5) ด้า เนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่ งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ ยง  
ระดับความเสี่ยง มาตรการและการดา้เนินการในการบริหารความเสี่ยงบนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ช่องทางอื่น ๆ  

6) มีการประชุมชี แจงท้าความเข้าใจมาตรการและการด้าเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ให้แก่ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริต อย่างเคร่งครัด  

7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

8) รายงานผลการด้าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ด้าเนินการ  

8. ผู้รับผิดชอบ  

ส้านัก/กอง ของ องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์ 
ผลผลิต 
1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการด้าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่ การด้าเนินโครงการที่อาจ  

ก่อให้เกิด การทุจริต จ้านวน 1 ชุด  
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2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด้าเนินการที่อาจ ก่อให้เกิด 

การทุจริต อย่างน้อยจ้านวน 5 เรื่อง  
3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความ  เสี่ยง 

มาตรการและการด้าเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถ่ิน) 
 
ผลลัพธ ์
เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดงลดลง 
 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดบัที่ 18 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส้าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าในภารกิจ
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั งกะ
ทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกส้าคัญที่
ใช้ส้าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ้านาจในการบริหารปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด้าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะ
คอยควบคุมดูแลการด้าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อ
ก้าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท้าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศการท้างานแบบมีส่วนร่วมและ
มีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน้าไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลด
การทุจริต 

 จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสามารถน้าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  เกิด
กลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร  

3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 

 2) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ้านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 
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5. วิธีการด าเนินงาน 

 1) จัดท้าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส้าหรับการประชุม 

 2) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ้านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ในข้อบังคับ
การประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง  

 3) แต่งตั งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด้าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ้าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

6. ระยะเวลาด าเนินงาน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ด้าเนินการ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานบุคลากร ส้านักปลัด องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 1) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ้านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถ่ิน และความรู้ในข้อบังคับ
การประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง  

2) สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอ้านาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย 

ผลลัพธ ์

 สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถน้าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดบัที่ 19 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตองค์การบริหาร     
ส่วนต าบลถ  าวัวแดง 

2. หลักการและเหตุผล 
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 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหา 
ล้าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคม
ว่าเป็นองค์กรที่เอื อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่
เ สมอ  ซึ่ ง ได้ ส่ งผลสะ เทื อนต่ อกระแสการกระจายอ้ านาจ  และความศรัทธาต่ อระบบการปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 

 องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดงมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริม 
ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ด้าเนินการจัดท้ามาตรการจัดการใน
ก ร ณี ไ ด้ ท ร า บ  ห รื อ รั บ แ จ้ ง  ห รื อ ต ร ว จ ส อ บ พ บ ก า ร ทุ จ ริ ต ข อ ง อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต้ า บ ล 
ถ ้าวัวแดง 

3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส 
เป็นธรรม 

 2) เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน 

 3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

5. วิธีด าเนินการ 

 1) ก้าหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และก้าหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติราชการตามอ้านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ 

 2) ก้าหนดกระบวนการขั นตอนในการด้าเนินการร้องเรียน 

 3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั นตอนในการด้าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่ว
กัน 

 4) ก้าหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางด้าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 5) ก้าหนดกระบวนการและขั นตอนในการลงโทษผู้กระท้าผิดการทุจริต 

 6) ก้าหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลกา รด้าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

 7) ก้าหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท้าผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 8) จัดท้าคู่มือ/แนวทางการด้าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และ
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี   

  (1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท้าการร้องเรียน  

  (2) ขั นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน  

  (3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ 

  (4) ระยะเวลาในการด้าเนินการ 

และประกาศเผยแพร่กระบวนการขั นตอนในการด้าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

 9) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด้าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใส
และเป็นธรรม 

 10) จัดท้าขอ้มูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต (i30) 

 11) รายงานผลการด้าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่มีงบประมาณที่ใช้ด้าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส้านักปลัด องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์

 ผลผลิต 

 มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 ผลลัพธ ์

 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท้างานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณาจาก
จ้านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ้านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ล าดบัที่ 20 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลถ  าวัวแดง 
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2. หลักการและเหตุผล 

 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อน
มากยิ่งขึ นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหาล้าดับต้น ๆ ที่ขัดขวาง
การพัฒนาประเทศทั งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เน่ืองจากเกิดขึ นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาค
การเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื อต่อการ
ทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อ
กระแสการกระจายอ้านาจ และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 

 องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดงมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ 
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ ด้าเนินการจัดท้า
มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนต้าบล 
ถ ้าวัวแดง 

3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย ส้าหรับบุคลากรและ
ประชาชน 

 2) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส 
เป็นธรรม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

5. วิธีด าเนินการ 

 1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้าเว็บไซต์
หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้ง
เบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)และจัดให้มี
ช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด้าเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียน
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

  2) ด้าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ้านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

 3) ด้าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่ ว
กัน 

 4)  ด้ า เนินการจัดท้ าและเผยแพร่ข้อมูล เชิ งสถิติ เรื่ อ งร้อง เรียนการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ  
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 5) รายงานผลการด้าเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 

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

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่มีงบประมาณที่ใช้ด้าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส้านักปลัด องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าวัวแดง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยส้าหรับ ผู้ร้องเรียน 

 ผลลัพธ ์

 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท้างานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณาจาก
จ้านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ้านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
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