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ส่วนที่ 1 

บทนำ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ                  

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ  

ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย ที่จะยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา ประเทศให้“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง  

ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากร ธรรมชาติยังยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศใน 

หลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและใน ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ  

ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมแผนแม่บทภายใต้  

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ กําหนด 

เป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 

ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ใน อันดับ 1             

ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพ่ือให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้นํา

ผลการประเมิน ITA ไปกําหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด 

(ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2570) ได้กําหนดตัวชี้วัด ไว้ว่า 

ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) 

อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA 

ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไปองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 

International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนีการรับรู ้ การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) 

ประจําปี 2563 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจาก

ปี 2562 แต่ในส่วนของอันดับได้ปรับตัวลดลงเป็นลําดับที่ 104 จากอันดับ 101 ย่อม สะท้อนให้ได้เห็นว่า

ประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มี

ความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ปัจจุบัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 7,850 แห่ง   

ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของ รัฐภายใต้ โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการ กระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง

ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดทําบริการสาธารณะและ
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กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนําไปสู่

การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปราศจากการทุจริต นําเงินงบประมาณมาพัฒนา

ท้องถิ ่นของตนเอง พัฒนาเพื ่อประโยชน์สุขของประชาชน  อย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติ ก็จะมีความ

เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐ

จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลัก  แห่งการปกครองชุมชนของตนเองตาม

เจตนารมณ์ ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ

จัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกํากับดูแลองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้ เท่าที่จําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้อง เป็นไปเพื่อการคุ้มครอง

ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ได้เล็งเห็นความสำคัญ และร่วมแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ

ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และนําแผนไปสู่

การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2565 เพื่อให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น บริหารงาน

ด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี  หรือหลัก             

ธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน อันเป็นการยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริต                       

ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วทั้งประเทศ ด้วยการสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริตขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยได้มีกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสําหรับองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) ให้มีความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ แผนระดับ               

ที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนระดับที่  

2 สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ และแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ 

ทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั ่นคง  

แห่งชาติ ในส่วนเป้าหมายที่ให้ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประชาชนไม่เพิกเฉย 

ต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัด คือ ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 

Index : CPI) ของประเทศไทย และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต และแผนระดับ 

ที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง คือ แผนปฏิบัติการด้าน การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนําหลักธรรมาภิบาล  

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไก ในการพัฒนากรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้อง กับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การ ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บรรลุค่า 

เป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่กําหนดไว้ว่าในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่เข้าร่วม การประเมิน ITA ทั้งหมด              
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(ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริต 

(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน 

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร  

1.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  (Likehood) 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดย คณะทำงาน

บริหารความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง (Likehood) ระดับ

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูง มาก 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 

ประเด็นที่
พิจารณา 

ระดับคะแนน 
1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likehood) 
ความถี ่ในการ
เกิดเหตุการณ์ 
ข้อผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน 

5 ปี/ครั้ง 2-3 ปี/ครั้ง 1 ปี/ครั้ง 1-6 เดือน/ครั้ง 
ไม่เกิน 5 ครั้ง/

ปี 

1 เดือน/ครั้ง 
หรือมากกว่า 

โอกาสที่จะเกิด
เหตุกาณ ์

1     

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
มูลค่าความ
เสียหาย 

0-500บาท 500-1,000 
บาท 

1,000- 2,000
บาท 

2,000-5,000 
บาท 

5,000 ขึ้นไป 
บาท 

ผลกระทบต่อ
ภ าพล ั กษณ์ / 
การดำเนินงาน
ของหน่วยงาน 

1     
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1.2 เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี ่ยงการทุจริต (Risk Score) ส่วนระดับของ ความ เสี ่ยง 

(Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของ  ความ

เสี่ยงต่อองค์กร โดยได้กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ ต่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก 

โอกาสเกิด 
(Likehood) 

ผลกระทบ (Impact) 
1 2 3 4 5 

5      
4      
3      
2      
1 1     

* หมายเหตุ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 1 = ต่ำ /2= กลาง / 3 =สูง / 4 = สูงมาก 

ตารางที่ 1 ประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความ

รุนแรง ของความเสี่ยงการทุจริต 

ลำดับ
ที ่

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยง
การทุจริต 

(Risk Score) (L x I ) 
(Likehood) (Impact) (Risk Score) 

(L x I ) 
1 1.จดมิเตอร์น้ำประปา

ประจำเดือน 
การยักยอกจัดเก็บ
เงินค่าน้ำ ประปา 

1 1 1 

2 2. ออกใบเสร็จรับเงิน/
ใบแจ้งหนี้ 

    

3 3. ออกพ้ืนที่เก็บเงินค่า
น้ำประปา 

    

ตารางที่ 2 ประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความ

รุนแรง ของความเสี่ยงการทุจริต 

 

ลำดับที่ ขั้นตอนการดำเนินงานประเด็นความเสี่ยง
ด้านการทุจริต 

มาตราการการควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริต 

- - - 
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* หมายเหตุ เนื่องด้วยระดับความเสี่งการทุจริต ต่ำ จึงไม่ต้องจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริตเพิ่มเติม 

เฉพาะขั้นตอนของการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงมาก/สูง/ปานกลาง/ ตามตารางที่ 1 

2. หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง  

และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา  

ลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน 

ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก  

ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน  

ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการ 

ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ  

สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น 

เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 

International – IT) ผลคะแนนดัชนีการรับรู ้การทุจริต ประจำปี 2563 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 36 

คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 แต่ในส่วนอันดับได้ปรับตัวลงเป็นลำดับ 

ที่ 104 จากอันดับ 101 ย่อมสะท้อนให้เห็นได้ว่าสประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน 

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  

ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ 

ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการการะจาย 

อำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น  

หน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือ

เป็น กลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปราศจาก การทุจริตนำเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

อย่างแท้จริง แล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วน ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความ  

โปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) นำไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ ให้มี ความ

สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ดังนี้ แผนระดับที่ 1 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ พัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนระดับท่ี 2 สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ที่ 21 

การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตปละ
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ประพฤตมิชอบ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 6 การ บริหาร

จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และนโยบายและ แผน

ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประ พฤต

มิชอบ โดยนำหลักธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการ  จัดทำ

แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบ การ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Tranparency Assessment 

: ITA) เพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯที่กำหนดไว้ว่าในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่ เข้าร่วมการ

ประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนน ขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมี คะแนนดัชนี

การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index – CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้ คะแนนไม่ต่ำ

กว่า 57 คะแนน 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 

1) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่น และยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ 

ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  

2) เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ  

(Integrity and Tranparency Assessment : ITA)  

3) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย 

 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง  

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่  

ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน  

แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 

ของข้าราชการ  

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ  

ตรวจสอบ และการควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสมปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
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4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ  

ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง  

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ  

ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 

เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน  

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่ 

มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ

ทุจริต  

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้ 

คะแนน 85 คะแนน ขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 

Index – CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน 
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ส่วนที่ 2 
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ส่วนที่ 2 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ 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 การสร้างจิตสำนึก
และความตระหนกัแก่
บุคลากร ทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง 
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ 
ฝ่ายประจำ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
1.2 การสร้าง จิตสำนึก
และความตระหนกัแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 

1.1.1 เสริมสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักในการ
ปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่และ 
การประพฤติตน
ตามประมวล 
จริยธรรม  
(1) มาตรการ 
“ส่งเสริมปฏิบัติงาน
ตามประมวล
จริยธรรมของ
องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลคอนฉิม 
1.2.3 เสริมสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักในความชื่อ
สัตย์สุจริตและการ
ต่อต้านการทุจริต 
(2) ยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วยงาน
และบุคคลที่
ประพฤติปฏบิัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ ์
(3) กิจกรรมการ
มอบประกาศเกียรติ
คุณแก่
คณะกรรมการ
ชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 

     

 รวม จำนวน 3 โครงการ 0 0 0 0 0  
2. การบรหิาร
ราชการด้วยความ
โปร่งใส 

2.1 การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

2.1.1 การเปิดเผย
ข้อมูลการ 
บริหารงานและการ
ดำเนินงาน 

 

      



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม                                               11 

 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568  ปี 2569 ปี 2570 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 

 (4) มาตราการ
ปรับปรุงและ 
พัฒนาศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน 
2.1.3 การเปิดเผย
ข้อมูลและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
(5) มาตรการ 
เปิดเผยข้อมูล 
สาธารณะและกำกับ 
ติดตามการเผยแพร ่
ข้อมูลสาธารณะของ 
อบต.คอนฉิม 
2.2.1 การแสดง
เจตนารมณ์ในการ
ปฏิบัติหน้าทีแ่ละ
บริหารงานด้วย
ความซ่ือสัตย์  
สุจริตเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหาร 
(6) มาตรการการ
การแสดง 
เจตนารมณ์ในการ
นำหลักคุณธรรมมา
ใช้ในการ 
บริหารงานของ
ผู้บริหารของ 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลคอนด้วยการ
จัดทำแผนปฏบิัติ
การป้องกันการ 
ทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรม และความ
โปร่งใส 
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ 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 มาตรการลดการ 
ใช้ดุลยพินิจในการ 
ปฏิบัติงาน 

2.2.2 มาตราการ
การส่งเสริม 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน  
(7) มาตรการ NO 
Gift Policy  
(8) มาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลคอนฉิม 
(9) โครงการ
เสริมสร้างความ
โปร่งใสในการใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
(10) กิจกรรมการใช้
บัตรคิวในการติดต่อ
ราชการ 
2.2.3 การจัดทำ
แผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต 
(11) มาตราการการ
จัดทำแผนปฏบิัติ
การป้องกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความ 
โปร่งใส 
2.3.1 จัดทำ
ข้อตกลงระหวา่ง 
บุคลากรในองค์กร
ให้ปฏิบัติหนา้ที่
ราชการด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริตมี
คุณธรรมจริยธรรม 
ใช้ดุลพินิจด้วยความ
สุจริตภายใต้หลกั
ธรรมาภิบาล 
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568  ปี 2569 ปี 2570 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  (12) มาตรการ 

จัดทำข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
2.3.2 มีการจัดทำ
แผนภูมิ ขั้นตอน/
คู่มือการปฏิบัติงาน 
และระยะเวลาการ
ดำเนินการ เกีย่วกบั
การบริการ
ประชาชน 
รายละเอียดที่
เกี่ยวขอ้งในแต่ละ
ขั้นตอนเปิดเผย ณ 
ที่ทำการและใน
ระบบเครือข่าย 
สารสนเทศของ
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(13) โครงการจัดทำ
มาตรฐานการ
ให้บริการประชาชน 

      

 รวม จำนวน 10 โครงการ       
3. การส่งเสรมิ
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลคอนฉิม 

3.1.1 การมีส่วน
ร่วมในการจัดทำ
แผนพัฒนา การ
จัดทำงบประมาณ 
(14) โครงการจัด
เวทีประชาคม 
(15) ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
บริหารกิจการของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลคอนฉิม 
3.1.2 การมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ และ
การประเมินผล
ดำเนินงาน 
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568  ปี 2569 ปี 2570 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 3.2 การรับฟังความ 

คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

(16) กิจกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลคอนฉิม 
3.2.1 มีกระบวนการ
รับฟัง ความคิดเห็น
ของประชาชนใน 
การดำเนินการ ตาม
อำนาจ หน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน โดยเฉพาะ
การดำเนิน กิจการที่
จะมีผลกระทบต่อ 
ความเป็นอยู่และ
สุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิน่ 
3.2.2 มีระบบและ
ช่องทางให ้
ประชาชนในท้องถิ่น
สามารถ ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ผ่านช่องทาง 
ที่หลากหลาย  
3.2.3 มีรายงานหรือ
แจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ประชาชนผู้ 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้
ทราบถึง การได้รับ
เรื่องระยะเวลาและ 
ผลการดำเนินการ
เกี่ยวกับเรื่อง 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(17) มาตรการ
จัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนของ 
อบต.คอนฉิม 

      

 รวม จำนวน 3 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ 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. การยกระดับกลไก
ในการตรวจสอบการ 
ดำเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4 .1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายใน และการ
บริหารความเส่ียงการ 
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 มาตรการจัดการ
เร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
 

4.1.1 มีการจัดทำ
และรายงานจัดทำ 
ระบบตรวจสอบ
ภายใน 
(18) กิจกรรมการ
จัดทำแผนการ 
ตรวจสอบภายใน
ประจำปี 
4.1.2 มีการจัดทำ
และรายงานการ
จัดทำระบบควบคุม
ภายใน 
(19) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
4.3.1 มีแนวปฏิบัติ
ใน การ ดำเนินการ
ต่อเรื่องร้องเรียนการ 
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของ เจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน  
(20) มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบ หรือรับแจ้ง 
หรือ ตรวจสอบพบ
การทุจริตของ 
อบต.คอนฉิม  
4.3.2 จดัให้มีระบบ
และช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนท่ีมี 
ประสิทธิภาพ 
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย สำหรับผู้
ร้องเรียน  
(21) มาตรการจัดให้
มีระบบและช่องทาง 
การรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริต
ของ อบต.คอนฉิม 
 

      

 รวม จำนวน 4 โครงการ 0 0 0 0 0  
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ส่วนที่ 3 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการ 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมวัฒนธรรมสุจริต  

1.1 การเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  ข้าราชการ

การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.1.1 สร้างสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และการประพฤติตน

ตามประมวลจริยธรรม  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

คอนฉิม 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก  

ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานสำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ  

เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ ” ซึ่งได้รับ 

มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อำนาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ  

ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

และ ต่อประเทศชาติ 

 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื ่อว ันที ่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี ่ยวกับ 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม 

คุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว 

องค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ เห็นถึงความสำคัญในการ พัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการ

สร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทำ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของ ประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม       

มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

เป็น แนวทางในการดำเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ  

3.2 เพื ่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกร่วมใน                       

การเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
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ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะ 

ประโยชน์ร่วมกัน  

3.3 เพื ่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที ่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมในการเสริมสร้าง คุณธรรม 

จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล  

คอนฉิม 

5. วิธีดำเนินการ  

จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ  

1) การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน  

ตำบล บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  

2) จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและ  

เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทำบุญ 

ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น  

3) การจัดกิจกรรมทำบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ 

6. ระยะเวลาในการดำเนินการ  

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570)  

7. งบประมาณในการดำเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบ  

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

9.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

1) พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างมีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและ น้อม

นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน  

2) พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความ สำนึก

ร่วมในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ  รู้จักการให้

และเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  

3) สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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1.2.3 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความชื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 2 

1. ช่ือโครงการ : ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 

2. หลักการและเหตุผล 

 สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบแกงแยงแขงขันเพื่อความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทํา

ใหการมีคุณธรรมจริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอยเกิดปญหามากมายในปจจุบันไมวาจะเปนเรื่องการ

ทุจริตทุกระดับทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืนๆ 

 เพ่ือเปนการสงเสริมใหคนดีมีที่ยืนในสังคมสรางแบบอยางที่ดีแกคนรุนหลัง องค์การบริหารส่วนตำบล

คอนฉิม จึงจัดใหมีการยกยองเชิดชูเกียรติเผยแพรประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกผู  

กระทําความดีเพื่อสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีเหลานั้นใหร่วมกันสร างสรรคสังคมที่มีคุณธรรม

จริยธรรมตลอดจนเปนแบบอยางเพ่ือปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรมเนื่องจากความดี

และคุณธรรมเปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุข 

3. วัตถุประสงค 

1) เพื ่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงานและบุคคลที่มีความซื ่อสัตยสุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม          

2) เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงานและบุคคลที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น 

3) เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงานและบุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง          

4) เพื ่อสรางขวัญกําลังใจตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุ นใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางที ่ดี                    

อันเปนกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งข้ึน 

4. กลุมเปาหมาย 

หนวยงานและบุคคลในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

5. วิธีดําเนินการ 

1) แตงตั้งคณะทํางานยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ           

2) คณะทํางานกําหนดหลักเกณฑยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให     

เปนที่ประจักษ           

3) จัดทําประกาศหลักเกณฑยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่   

ประจักษและเผยแพรให้แกสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 

4) คณะทํางานฯดําเนินการพิจารณาคัดเลือกหนวยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่                  

ประจักษ           
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5) ประกาศผลการยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษและ

เผยแพร ใหแก สาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 

6) ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให

เปนที่ประจักษ           

7) รายงานผลการดําเนินงาน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณพ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่มีงบประมาณดำเนินการ  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

จํานวนหนวยงานและบุคคลที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

ผลลัพธ 

1) มีหนวยงานและบุคคลตนแบบที่ดีปรากฏตอสังคม           

2) ประชาชนในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขวัญกําลังใจและมีจิตสำนึกปฏิบัติตนเปน                  

ประโยชนตอสังคมมีความซื่อสัตยสุจริต 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 3 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 

 ดวยองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมใหความสําคัญในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล                  

มุงสงเสริม ใหประชาชนในทองถิน่ไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนางานและแกไขปญหาไดตรงกับความตองการ

ของประชาชนมากที่สุด ทั้งนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจและหนาที่สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร

ในการพัฒนาทองถิ่น โดยสงเสริมใหมีคณะกรรมการชุมชน เขามาเปนตัวแทนของประชาชนในชุมชนตางๆ     

ทำหนาที่ใ่นการประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิน่และหนวยงานอื่นๆ 

 เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละชุมชนตองอุทิศเวลา 

แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหนาที่โดยไมไดรับคาตอบแทน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมจึงไดจัดใหมี
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กิจกรรมการมอบประกาศ เกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาที่ครบ

วาระการดํารงตําแหนง 

3. วัตถุประสงค ์

 1) เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกคณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจเพื่อประโยชนส่วนรวม 

ปฏิบัติหนาทีเ่ปนกรรมการชุมชนมาดวยดีจนครบวาระการดํารงตําแหนง  

2) เพ่ือยกยองเชิดชูสตรีแกคณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนประโยชนและแบบอยางที่ดี 

ตอสังคม ใหมีขวัญและกําลงใจ 

4. กลุมเปาหมาย 

 คณะกรรมการชุมชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

5. วิธีดําเนินการ 

  1) ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดํารงตําแหนง 

 2) จัดทําประกาศเกียรติคุณ เผยแพรใหสาธารณชนทราบผานทางชองทางตาง ๆ 

  3) จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบาน 

 4) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่มีงบประมาณดำเนินการ  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจเพ่ือประโยชนส่วนรวม ปฏิบัติหนาที่จนครบวาระ 

 4 ปไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

 ผลลัพธ 

 1) มีคณะกรรมการชุมชนตนแบบที่ดีดานการบําเพ็ญประโยชนสาธารณะในทองถิ่น 

 2) ประชาชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขวัญกําลังใจและมีจิตสํานึกบําเพ็ญประโยชน

สาธารณะในทองถิ่น 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 

2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการดำเนินงาน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 4 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการ ให้ประชาชนมีโอกาส

กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อที่ประชาชนจะ

สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู ้ข้อมู ล

ข่าวสารของราชการ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

จึงได้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งดําเนินการปรับปรุงข้อมูล

ข่าวสารให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันผ่านช่องทางในสื่อต่าง ๆของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค ์

 1) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

2) เพ่ือมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสําหรับประชาชน 

3) เพ่ือจัดแสดงข้อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 

4) เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์การ 

บริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดตั้งคณะทํางานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเพื่อดําเนินการให้มีการ

เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

3) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งมี

การแสดงข้อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันทาง

เว็บไซต์ ของหน่วยงานและสื่ออ่ืน ๆ 
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5) จัดทําข้อมูลแสดงการดําเนินงานและผลการปฏิบัติงานของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ

เผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านสื่อช่องทางต่างๆของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ำเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

การบริหาร งานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้า

งารใช้จ่ายงบประมาณรายงานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ 

ข้อบังคับท่ีกําหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบถาม

หรือขอข้อมูลหรือรับฟังคําติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การให้บริการ เช่น 

- มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาทําการ 

- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบ เพื่ออํานวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อ

สอบถาม / ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น 

- มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น 

การประชุม รับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น 

7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดําเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะและ/หรือ

ระบบ Call Center 

8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 

9) จัดทํารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่มีงบประมาณท่ีใช้ดําเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

9. ผลผลิ/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีจํานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง 

2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็น

ปัจจุบัน 

ผลลัพธ์ 

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ ำกว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบสํารวจความพึง

พอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 
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2.1.3 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วน

ตำบลคอนฉิม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 5 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การ 

บริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมมีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหา

รายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะการที่องค์การ

บริหารส่วนตำบลคอนฉิม จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้อง

บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถตรวจสอบ

ข้อมูล ข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมได้ จึงได้จัดทํามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และ

มาตรการกํากับติดตาม การเผยแพร่ข้อมูล สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เพื่อให้มีการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบกฏข้อบังคับที่กําหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการ

มีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฏข้อบังคับที่กําหนดไว้เช่นข้อมูล 

ข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง ฯลฯ 

2) เพื่อกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

กฎข้อบังคับที่กําหนด 

3) เพ่ือกํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยว ข้องกับการปฏิบัติ

ราชการ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

4) เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใสและประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง ในระบุองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

5. วิธีดําเนินการ 

1) จัดตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกํากับติดตาม การเผยแพร่ข้อมูล

สาธารณะ 
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2) ประชุมคณะทํางานฯ 

 2.1) กําหนดแนวทาง/มาตรการ เพื่อกํากับติดตามหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของ 

อบต.ควนสุบรรณ ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการ เผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็น

ปัจจุบัน ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืนๆและช่องทางที่หลากหลายใน  

5 ประเด็น ดังนี้ 

  2.1.1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหารอํานาจ

หน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์การ

ปฏิสัมพันธ์ ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 

2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดําเนินงาน รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน

ประจําปี รอบ 6 เดือน รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําปีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือ

หรือมาตรฐาน การให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ E - 

Service 

2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี รายงานการกํากับ 

ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีรอบ 6 เดือน รายงานการ กํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 

แผนการ จัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผล

การจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ

ดําเนินการ ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงานผล

การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้

เกิดการมีส่วนร่วม 

2.2) กําหนดแนวทาง/มาตรการกํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ

ให้บริการ ต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ

ประชาชน 

3) ติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล

สาธารณะ 

4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการ เผยแพร่ข้อมูล สาธารณะของให้ผู้บริหาร

ทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไม่มีงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนกัปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชน ให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กร

ปกครอง ส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

- ข้อมูลพ้ืนฐาน - การบริหารงาน - การบริหารเงินงบประมาณ – การบริหารและพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคล - การส่งเสริมความโปร่งใส 

2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กําหนดไว้ 

3) กํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ กฎ 

ข้อบังคับที่กําหนด 

4) กํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

ราชการ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

ผลลัพธ์ 

1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต่ำกว่า   

ร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 

2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
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2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นไปตามหลักธรรมา 

ภิบาลของผู้บริหาร 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 6 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนตำบลคอนฉิมด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมเล็งเห็นถึงความสําคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ

ท้องถิ่น และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่สําคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริตรวมทั้ง

ผู้บริหาร มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงได้มี

การดําเนินการจัดทํามาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนตำบลคอนฉิมด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมแสดงเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ 

ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ

โปร่งใส 

2) เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดทํา แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมสู่การรับรู้ของสาธารณชน 

3) เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

 4. กลุ่มเป้าหมาย 

1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 

2) ประชาชน 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอํานาจ 

2) กําหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 

3) จัดทําประกาศเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารและเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 
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4) ผู้บริหารกําหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทําแผน ปฏิบัติการ

ป้องกนัการทุจริตฯ 

5) จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

6) จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 

7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่กําหนด 

8) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

10) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

  1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารเพ่ือยกระดับคุณธรรม

และความโปร่งใส 

2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหารเพ่ือพัฒนาหน่วยงานเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

3) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน

ตำบลคอนฉิม พ.ศ. 2566 - 2570 

ผลลัพธ์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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2.2.2 การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 7 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 

2. หลักการและเหตุผล 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ

มิชอบได้กําหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยกําหนดให้การพัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มี

เจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทําตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตเห็นแก่ประโยชน์ 

ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อนําไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

อีกทั้งแผน การปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นปฏิรูป ด้าน

การป้องปราม ได้กําหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือ ผู้บังคับบัญชา มีมาตรการ 

เสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างในการ

บริหาร งานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดําเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือ

ความผิดทางอาญา 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมเล็งเห็นถึงความสําคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ

ท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ผู้บริหาร ได้ให้ความสําคัญกับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรใน

การป้องกันการทุจริตโดยการจัดทํามาตรการ NO Gift Policy ขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทําอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ

หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนําไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

2) เพื่อแสดงเจตจํานงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากร มีวัฒนธรรมองค์กร   

No Gift Policy 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดทํามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ ไม่ให้” 

2) จัดทําประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดําเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 

3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy  
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4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน 

5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 

6) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จํานวน 1 ฉบับ 

2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ดําเนินการตาม 

แนวทาง NO Gift Policy จํานวนร้อยละ 100 (สํารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบสํารวจ) 

ผลลัพธ์ 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่อง

สินบน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 8 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญในการดำเนินการเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ

หน่วยงานโดยการจดทำ “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เพ่ือ

ปรับปรุงดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ดวยความ

รับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปรงใส เทาเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรดาน

คุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน 

3. วัตถุประสงค 

 เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

4. กลมุเปาหมาย 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

5. วิธีดําเนินการ 

  1) จัดตัง้คณะทํางานสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน 

2) ประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือดําเนินการ ดังนี้ 

2.1) วิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

  2.2) จัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นใหดีขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส โดยต้องมีรายละเอียด

ต่าง ๆ เชน การกําหนดผูรับผิดชอบหรือผูที่เกีย่วของ การกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติการกําหนดแนวทางการ

กํากับติดตาม ใหนําไปสูการปฏิบัติและการรายงานผล เปนตน 

  3) เผยแพรผลการวิเคราะหและมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสบนเว็บไซตขององคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงชองทางอ่ืน ๆ 

4) ประชุมชี้แจงสรางความรูความเขาใจในการดําเนินการมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความ                  

โปรงใส 

5) ปฏิบัติตามมาตรการ 

  6) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

7) รายงานผลการดําเนินการ 

  8) เผยแพรรายงานผลการดําเนินงานใหสาธารณชนทราบผานชองทางตาง ๆ 
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6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไม่มีงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

ผลผลิต 

 มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ผลลัพธ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม มีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนขึน้ไป) 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 9 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการใชทรัพยสินของทางราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่่ในการจัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง ทั้งในเรื่อง 

การจัดหารายได้และการใชจายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ แตตอง

เป็นไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไวดังนั้น การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะบริหารงานใหมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบ ไดตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหการบริหารการใชทรัพยสินของทางราชการเปนไปอยางโปรงใส 

ตรวจสอบไดเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจําเปนตองดําเนินโครงการ

เสริมสรางความโปรงใสในการใชทรัพยสินของทางราชการ เพ่ือใหมีการบริหารทรัพยสินของทางราชการที่โปรงใส     

เปดเผยตรวจสอบไดเกิดประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารทรัพยสินของหนวยงาน  

2) เพ่ือปองกันไมใหเกิดการใชประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตน 

4. กลมุเปาหมาย 

 1) บุคลากรของหนวยงาน 

  2) ประชาชน 
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5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดทําประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสินของราชการ

กฎหมาย โดยกําหนดขัน้ตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่ สะดวก เปดเผยและ

ตรวจสอบได ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน  

2) จัดทําคมูือเกีย่วกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสินของราชการ 

3) เผยแพรประชาสัมพันธแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสิน แผนผัง

ขั้นตอนในการดําเนินการใหบุคลากรและประชาชนไดรับทราบทางชองทางตาง ๆ 

 4) ดําเนินการติดตามตรวจสอบการดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใชทรัพยสินของ

ราชการ การยืมทรัพยสินของราชการ โดยวางระบบการจัดทําระเบียนการเบิกทรัพยสินของราชการ ทะเบียนการ

ยืมทรัพยสินของราชการอยางเปนระบบ 

  5) รายงานผลการดําเนินงาน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ 

 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

มีประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการกฎหมาย 

อย่างน้อยจํานวน 1 ฉบับ  

ผลลัพธ  

จํานวนขอรองเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชนจากทรัพยสินของราชการ ลดลง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 10 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ  

2. หลักการและเหตุผล  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี 

อํานาจหน้าที่ ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ การให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชน 

ผู้มาขอรับบริการ ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมักจะประสบปัญหา ด้านการ

อํานวยความสะดวกอย่าง เสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็น จํานวนมากซึ่ง

เจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการ ได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่ เป็นธรรม และการ

ให้บริการไม่เป็นระบบ มีการแซงคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ถือเป็น

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการ และผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการ ให้บริการภาครัฐเสื่อม

ประสิทธิภาพ 

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6                      

ที่กําหนดให้ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุ เป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์

สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มี ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความ

จําเป็น และประชาชนได้ร ับการอํานวยความสะดวก และได้ร ับการตอบสนอง  ความต้องการ ทั ้งนี ้ ตาม

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ดังนั้น องค์การบริหาร

ส่วนตำบลควนสุบรรณ จึงได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จใน ระยะเวลาที่เหมาะสม ให้บริการโดย

จัดลําดับก่อน - หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียม กันในการให้บริการประชาชน โดยไม่เลือก

ปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสําหรับผู้มาติดต่อราชการ  

3. วัตถุประสงค์  

1) เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มา                    

รับบริการ  

2) เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ 

ประชาชน  

3) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ  

4) เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทําการแสวงหาประโยชน์หรือ กระทํา

การประพฤติมิชอบต่อตําแหน่งหน้าที่อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่  
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4. กลุ่มเป้าหมาย  

ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

5. วิธีดําเนินการ  

1) จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการให้บริการ  

2) ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 

3) จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต่าง ๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม  

4) ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ  

ตามลําดับคิว  

5) จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ  

6) สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือนํามาปรับปรุง 

แก้ไข การให้บริการอย่างมีคุณภาพ  

7) รายงานผลการดําเนินการ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่มีบประมาณที่ใช้ดําเนินการ  

8. ผู้รับผิดชอบ  

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  

ผลผลิต  

มีการใช้บัตรคิวสําหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลําดับก่อนหลัง สําหรับหน่วยงานที่  ให้บริการ 

ผลลัพธ์  

1) ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ไม่น้อยว่าร้อยละ 80 ของผู้มาขอรับ 

บริการ (สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ)  

2) การให้บริการเกิดความโปร่งใส ข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ลดลง 
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2.2.3 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 11 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมให้ความสําคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการ

ป้องกันการทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริตและบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนจึงได้ดําเนินการจัดทํา 

“แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2566 - 2570)” เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตตามหลัก ธรรมาภิบาล 

และยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

5. วิธีดําเนินการ 

1) จัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) ประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

, วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 

3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯตามรูปแบบ ช่องทาง ที่กําหนด รวมถึงรายงานการทําแผนฯ 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทําแผนฯให้แก่ สํานักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตาม 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNACC) ทางเว็บไซต์ 

สํานักงาน ป.ป.ช. http//www.naCC.go.th เป็นต้น 

4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯให้แก่

เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําแผนฯไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 

6) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
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7) รายงานผลการดําเนินการแก่ผู ้บริหารและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เช่น รายงานการทําแผนฯ ให้แก่

สํานักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNACC) ทางเว็บไซต์สํานักงาน ป.ป.ช.http//www.nacc.go.th เป็นต้น 

8) เผยแพร่รายงานผลการดําเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

9. ผลผลิ/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของระบุชื่อองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 

ผลลัพธ์  

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

2.3.1 จัดทำข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความชื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม

จริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 12 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีในการ

ประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง

ของการทุจริต ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือ

เกิดจากปัจจัยทาง วัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต 

ดังนั้น วิธีการบริหาร จัดการภายในองค์กรที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้

กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ

และการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน การทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการ

ดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญที่ หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจน เป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน 

และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจาก การทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการตาม 

หลักธรรมาภิบาล” ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดําเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 

2) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใสมีคุณธรรม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

5. วิธีดําเนินการ 

1) จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 

2) จัดทําประกาศและแนวทางการดําเนินการตามมาตรการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก                 

ธรรมาภิบาล 
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3) ทุกส่วนราชการจัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีใน

การประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น 

- ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 

- ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอํานาจหน้าที่ 

- ไม่ให้เจ้าหน้าที่ให้บริการเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว                   

เป็นต้น โดยกําหนดจัดทําเป็นข้อตกลงรายบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่ 

- ผู้บริหารหน่วยงานกับผู้อํานวยการสํานัก/กอง  

- ผู้อํานวยการสํานัก/กอง กับ ผู้อํานวยการกลุ่ม/ 

หัวหน้าส่วนงาน 

- ผู้อํานวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา 

4) รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติ 

5) ชี้แจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

6) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง 

7) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง  

ผลลัพธ์ จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
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2.3.2 มีการจัดทำแผนภูมิขั ้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดำเนินการเกี ่ยวกับการบริการ

ประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 13 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํามาตรฐานการให้บริการประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล  

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ให้ความสําคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการ

ให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลัก                   

ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติ

ธรรม และความ เสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคํานึงถึงการจัดทําบริการสาธารณะที่ครอบคลุม

ตามอํานาจหน้าที่และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้น ๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติอนุญาต และการ

ใช้อํานาจอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และคํานึงถึงความ

ถูกต้องชอบธรรมไม่เลือกปฏิบัติและไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อ

ประชาชนในพ้ืนที่ และผู้ที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่น

กําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและ

สังคม ความเชื่อ ทางศาสนา การศึกษา และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่ง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กําหนดให้ส่วนราชการจะต้องดําเนินการโดยถือว่า

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต สามารถ ตรวจสอบได้ 

ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการให้บริการประชาชนมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถ 

ตอบสนอง ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน 

และไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดทําโครงการมาตรฐานการให้บริการประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชนเป็นไป

ตามมาตรฐานที่กําหนดอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

2) เพ่ือให้ประชาชนผู้รับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 

3) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการให้บริการได้ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
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5. วิธีดําเนินการ 

1) จัดตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการให้บริการประชาชน 

2) จัดให้มีการประชุมคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการให้บริการประชาชน 

3) จัดทําประกาศมาตรฐานการให้บริการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการ

และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

4) ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด เช่น 

- ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 

- ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  

5) เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการประชาชน ณ ที่ทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน เช่น 

- จัดทําป้ายแสดงแผนภูมิขั้นตอน มาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู ้รับผิดชอบ

ให้บริการ ในทุกกระบวนการ ณ จุดให้บริการ 

- จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการให้บริการประชาชน 

- จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ  

6) มีการติดตามประเมินผลการให้บริการตามมาตรฐานที่กําหนด โดยการประเมินความพึงพอใจในการ

ให้บริการ 

7) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) หน่วยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการให้บริการประชาชน 

2) มีการเปิดเผยขั ้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู ้รับผิดชอบงาน

ให้บริการ ในทุกกระบวนการ ณ ที่ทําการและในเว็บไซต์หน่วยงาน 

ผลลัพธ์ 

1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกคองส่วนท้องถิ่น 

3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 14 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เห็นความสําคัญของการสงเสริมใหเกิดการมีส่วนรวมอยางกวางขวาง 

และเทาเทียมโดยใหประชาชน กลุมองคกร ชุมชน เครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนไดมีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ 

ความคิดเห็น ความตองการ เปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการรับรูรวมกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

รวมตัดสินใจ รวมติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมดวยการจัดทําโครงการ  

จัดเวทีประชาคมข้ึน เพ่ือจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินกิจการตามอำนาจ

หน้าที ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู                     

และสุขอนามัยของประชาชนในชมชุน เพ่ือนำมาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนา

ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยางแทจริง 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือจัดใหมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการตามอำนาจ

หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม  

2) เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน  

3) เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รวมกระบวนการรวมคิดรวมทํารวมแกปญหาและส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม  

4) เพ่ือนํามาเปนขอมูลการพัฒนาปรับปรุงจัดทําแผนชุมชนแผนพัฒนาทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ  

5) เพ่ือสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาสังคม 

  6) เพ่ือจัดเก็บข้อมลูพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนชุมชนและวางแผน

พัฒนาทองถิ่น 

4. กลมุเปาหมาย 

 ชุมชน/หมูบาน/ตําบล ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดทําคําสั่งมอบหมายหนวยงานทีเ่กีย่วของดําเนินการจัดเวทีประชาคม  
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2) จัดเวทีประชาคมโดยสงเสริมและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเขารวมประชุม 

ประชาคม เพ่ือกำหนดทิศทางนโยบายหรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจตามวันเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม 

สอดคลองกับวิถีชุมชนไมชี้นําและครอบคลุมจํานวนประชากรตามสัดสวนทุกพ้ืนที่อยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน  

3) นําผล/ขอเสนอตางๆจากการประชาคม/รับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอยางเปน รูป

ธรรมผานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  

4) ติดตามประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเสนอผูบริหารและประกาศใหประชาชนทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ  

จำนวน 10,000 บาท 

8. ผูรับผิดชอบ  

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ  

ผลผลิต มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่อย่างเสมอภาค 

และเทา่เทยีมกัน 

ผลลัพธ  

1) ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน  

2) เกิดเครือขายภาคประชาชน  

3) มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถิ่น 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 15 

1. ชื่อโครงการ : สงเสริมการมีสวนร่วมของประชาชนในการบริหารกจิการขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได 

และการใชจายเงินและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะการที่องค์การบริหารส่วน

ตำบลคอนฉิมจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความ                

ซ่ือสัตย์สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนมีส่วนรวมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม     

ใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทําแผน 
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พัฒนาทองถิ่น การจัดทํางบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม และรวมดําเนินการโครงการ รวมทั้ง 

ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น ส่งผลใหเกิดการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด                   

แกประชาชนตอไป 

3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตน                      

2) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการจัดทําแผน/โครงการตาง ๆ ของตน  

3) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ใหมีความถูกตอง โปรงใส  

4) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเขาใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/

มาตรการตามแผนพัฒนาทองถิ่นของตน 

4. กลมุเปาหมาย  

ประชาชนในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

5. วิธีดําเนินการ 

 1) จัดใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ ดังนี้  

1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมในการเปนคณะกรรมการจัดทําแผน 

พัฒนาทองถิ่น โดยสงเสริม/เปดโอกาสใหประชาชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิเหมาะสม หรือผูมีสวนไดสวนเสียไดเขารวม 

เปนคณะกรรมการ/คณะทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจํานวนสัดสวนที่มีผลตอการตัดสินใจในการ

บริหาร โครงการ/กิจกรรมตาง โดยใหคณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาที ่ดังนี้  

- การมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ  

- การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  

- การมีสวนรวมดําเนินการตามโครงการ  

1.2) จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิน่  

1.3) เผยแพรรางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการจัดทำ 

แผนพัฒนาทองถิ่น  

1.4) หนวยงานทีเ่กีย่วของปรับปรุงแผนพัฒนาทองถิ่นใหสอดรับกับความตองการของประชาชน  

1.5) เสนอแผนพัฒนาทองถิ่นตามขัน้ตอนตอไป  

1.6) เผยแพรแผนพัฒนาทองถิ่นตอสาธารณชน  

1.7) รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตอคณะกรรมการจดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                         

ผูบริหารและสาธารณชนทราบเพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาทองถิน่ตอไป  
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2) จัดใหมี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการ

ปรึกษาของสภาทองถิ่นตามระเบียบฯ ใหมีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพ้ืนที่รวมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัน

เวลาและกำาหนดการประชุมสภาทองถิ่น 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ  

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ  

ผลผลิต  

1) มีการจัดเวทีใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และมีชอง

ทางใหประชาชนสามารถติดตามการจัดทําแผน/โครงการตาง ๆ  

2) องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมมีการแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  

ผลลัพธ เกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินการด้านต่างๆ ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน

ตำบลคอนฉิมเพ่ิมขึ้น 

 

3.1.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินงาน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 16 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการประเมินผลการ

ปฏิบัติ ราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ตลอดจน

เป็นการ ตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ

ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่าง ๆ ต่อไป 

 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น

รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

และการอํานวย ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
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วิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น จึงดําเนินการ จัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุง

แก้ไข โครงการต่างๆในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานระบุชื ่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดความโปร่งใส

ตรวจสอบได ้

3) เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

5. วิธีดําเนินการ 

1) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 

2) จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 

3) จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ 

4) จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน 

(2) ผู้แทนสมาชิกสภา 2 คน 

(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ2 คน 

(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ 

(5) หัวหน้าสํานักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

(6) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้ 

(1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้ว

เสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพ่ือนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข 

ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่าง ๆ ของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน

ตำบลคอนฉิมสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปี 

(4) ดําเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ตามที่ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 

5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
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6) ดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ 

ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

8) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 

9) เผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 

เช่น เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

10) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ 

9. ผลผลิ/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

2) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไข 

โครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชนใน

ท้องถิ่น 

 3.2.2 มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางที่หลากหลาย  

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื ่อง

ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 17 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เห็นความสําคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้อง

ทุกข์ และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการนํามาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานบริการสาธารณะ

และ การบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส 

 จึงได้จัดทํามาตรการจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพื่อกํากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้อง

ทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการ

ติดตามผล และการแจ้งผลการดําเนินการเรื่อง ร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวก

และเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และ 

ขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อกํากับติดตามการจัดการเรื ่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของระบุชื ่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     

ให้สามารถ ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 

2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอนช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล 

และการแจ้งผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนทั่วไปผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ตำบลคอนฉิม 

5. วิธีดําเนินการ 

1) จัดตั้งคณะทํางานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

2) ประชุมคณะทํางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความ 

เดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 

3) คณะทํางานฯ กําหนดมาตรการในการกํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 

- กําหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

- กํากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และ 

ขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
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- กําหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

- กําหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั ้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา                      

ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่าง ๆ 

- กําหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม

ภายใน 15 วัน หากไม่สามารถดําเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

- กําหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดําเนินการหรือความก้าวหน้า

ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถ ติดตาม

ผลได้ด้วยตนเอง 

3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

- จัดทําคู่มือหรือแนวทางดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการ

ร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ 

เป็นต้น 

- กําหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

- กําหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูล 

ของผู้แจ้งเบาะแส 

- จัดทําข้อมูลสถิตเิรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

- จัดทําข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จํานวนเรื่อง เรื่องที่ดําเนินการแล้วเสร็จเรื่องที่

อยู่ระหว่างดําเนินการ ฯลฯ 

4) จัดทําคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และคู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื ่อง

ร้องเรียน การทุจริตแนวทางดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

6) จัดทําฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และกําหนดกําหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไข

ไม่ให้ เกิดปัญหาในลักษณะเดิมขึ้นอีก 

7) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ 

ให้สาธารณชนทราบ 

8) คณะทํางานฯ กํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินการตามมาตรการ  
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9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 

10) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหาร

รับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ

ขั้นตอน เรื่องร้องเรียน 

4) มีการแจ้งผลการดําเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทาง

ในการ ติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 

5) มีการกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้

สามารถ ตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่

กําหนดไว้ 

ผลลัพธ์ 

ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่

ต่ำกว่าร้อยละ 80 
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มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง การทุจริต 

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบภายใน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 18 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 

2. หลักการและเหตุผล 

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล

คอนฉิมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่แทรกอยู่ใน

การปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด โดย

ผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่

ชัดเจน ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน

กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมเป็นไปอย่างถูกต้องและ

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544 

3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆที่

เกี่ยวข้อง 

3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมติ

คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด 

3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 

3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมทุกส่วนราชการ พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนา  

เด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม  

5. วิธีการดำเนินการ  
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5.1 จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  

5.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื ่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่ างๆ ด้วยเทคนิค และวิธ ีการ 

ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของ  

ระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ 

การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  

5.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง  

การบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  

คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และ

การ ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  

5.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการ  

กำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย  

5.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล  

6. ระยะเวลาการดำเนินการ  

(ปีงบประมาณ 2566 – 2570)  

7. งบประมาณดำเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม  

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

9.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน                   

มากขึ้น  

9.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง  

9.3 การใช้ทรัพยากรของสำนัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด  

9.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชำระลดน้อยลง 
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4.1.2 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

ลำดับที่ 19 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน

ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ

หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน

อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็น

เรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการและหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วน

ใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการ

กำหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถ

สะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการควบคุม

ที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน 

อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่ง

อาจเกิดจากการกำหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง

กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น และ

พัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการ

ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กำหนดกิจกรรมการ

ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง

ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน

หรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีข้ึน 

3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน

การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
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3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 

ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย 

เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. วิธีดำเนินการ 

5.1 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 

5.2 ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตาม

ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 

5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                   

คอนฉิมทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

(ปีงบประมาณ 2566 – 2570) 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 

ตรวจสอบภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

9.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกำหนดเวลา 

9.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข 

9.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 

9.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 

9.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการดําเนินการต่อเรื ่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 20 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วน

ตำบลคอนฉิม 

2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ 

สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลําดับต้น 

ๆ เป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กร 

ที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้

ส่งผล สะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้

ภาพลักษณ์ ของประเทศไทยเรื ่องการทุจริตคอร์ร ัปชันมีผลในเชิงลบองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม                       

มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้

บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถเสนอเรื่อง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอ

ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ดําเนินการจัดทํามาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ

พบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็วโปร่งใส 

เป็นธรรม 

2) เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน 

3) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

5. วิธีดําเนินการ 

1) กําหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกําหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไป

ตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจ

หน้าที่โดยมิชอบ 
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2) กําหนดกระบวนการขั้นตอนในการดําเนินการร้องเรียน 

3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดําเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบ

โดยทั่วกัน 

4) กําหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

ของเจ้าหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) กําหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผู้กระทําผิดการทุจริต 

6) กําหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดําเนินการหรือ

ความก้าวหน้า เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

7) กําหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทําผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

8) จัดทําคู่มือ/แนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของ เจ้าหน้าที่ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป

และเผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 

(1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการร้องเรียน 

(2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน 

(3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ 

(4) ระยะเวลาในการดําเนินการ และประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดําเนินการร้องเรียน

ให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

9) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ดําเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน                      

โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 

10) จัดทําข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

11) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่มีงบประมาณท่ีใช้ดําเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

ผลลัพธ์ ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่

(พิจารณาจากจํานวนข้อร้องเรียนจากประชาชนจํานวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 

 

4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สําหรับผู้

ร้องเรียน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 21 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื ่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การ

บริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

2. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ

สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลําดับ                 

ต้นๆที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน

สังคมไทย ไม่ว่าจะ เป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก

ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่ เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน

ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผล สะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาต่อระบบการ

ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั นมีผลในเชิงลบ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค

ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน

สามารถเสนอเรื่อง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริ ตขององค์กร จึงได้ดําเนินการ

จัดทํามาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ องค์การบริหารส่วน

ตำบลคอนฉิม 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สําหรับบุคลากร

และประชาชน 

2) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว

โปร่งใส เป็นธรรม 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 

ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

5. วิธีดําเนินการ 

1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้า

เว็บไซต์ หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไปเพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูล

ของผู้แจ้งเบาะแส และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 

และจัดให้มีช่องทาง การติดตามเรื ่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดําเนินการหรือ

ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ ผู้ร้องเรียนทราบ 

2) ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที ่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื ่องร้องเรียน

กล่าวหาบุคลากร ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 

3) ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ

โดยทั่วกัน 

4) ดําเนินการจัดทําและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื ่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานบนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) รายงานผลการดําเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่มีงบประมาณท่ีใช้ดําเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

สําหรับผู้ร้องเรียน 

ผลลัพธ์ ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่

(พิจารณาจากจํานวน ข้อร้องเรียนจากประชาชนจํานวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 


