แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
องค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ (พ.ศ.2566-2570)
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คำนำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กาหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
โดยมียุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ช าติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่จะยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยมี เ ป้ า หมายในการพั ฒ นาประเทศให้ “ประเทศชาติ มั่ น คง ประชาชนมี ค วามสุ ข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยจะมีการยกระดับประเทศ
ในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสั ง คม สร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มแผ่ น แม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่ น ถือเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนาไปสู่
การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริต นาเงินงบประมาณมาพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนอย่างแท้จริง
ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตาบล
องครักษ์ จึงได้แสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อใช้เป็น
กรอบในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลองครักษ์ต่อไป
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ส่วนที่ 1
บทนำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เ ป็นกรอบในการ
จัดทําแผนต่าง ๆ ให้ สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับ เคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่จะยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง” โดยมีเป้ าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุ ข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิ ตรกับสิ่งแวดล้อมแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กําหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติ มิชอบ โดยกําหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ.
2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ใน
อันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพื่อให้บรรลุผ ล
ดังกล่าว จึงได้นํา ผลการประเมิน ITA ไปกําหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการ
ประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 2570) ได้กํา หนดตัว ชี้วั ด ไว้ว่ า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้อ งมี คะแนนดัช นี การรับ รู้ก ารทุ จริ ต
(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 57 คะแนน
และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไปองค์กรเพื่อ
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนีการรับรู้ การทุจริต
(Corruption Perception Index - CPI) ประจําปี 2563 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 36 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งไม่ เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 แต่ในส่วนของอันดับได้ปรับตัวลดลงเป็นลําดับที่
104 จากอันดับ 101 ย่อม สะท้อนให้ได้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็ นหน่วยงานที่มีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้ โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการ กระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริ มการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสําคัญ ในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนําไปสู่
การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปราศจากการทุจริต นําเงินงบประมาณมาพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น ของตนเอง พั ฒ นาเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชนอย่ า งแท้ จ ริ ง แล้ ว ประเทศชาติ ก็ จ ะมี ค วาม
เจริญก้าวหน้าทัดเทีย มนานาอารยะประเทศ การพัฒ นาองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐ
จะต้ องให้ ความเป็ น อิส ระแก่ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น โดยยึ ดหลั ก การปกครองชุม ชนของตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทํา
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นฐานที่ส่วนการกํากับดูแลองค์กร
๑

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ าบลองครัก ษ์ ได้เ ล็ งเห็ น ความสํ า คัญ และร่ว มแสดงเจตจํา นงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ
นําแผน ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน อันเป็นการยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริต
ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ ด้วยการสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริตขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยได้มีกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) ให้มีความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ แผนระดับ
ที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนระดับที่
2 สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนการปฏิ รู ป ประเทศ ด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบและแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจ ริ ต ประพฤติ มิช อบและธรรมาภิบ าลในสั ง คมไทย และนโยบายและแผนระดับ ชาติว่ าด้ ว ยความมั่น คง
แห่งชาติ ในส่วนเป้าหมายที่ให้ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัด คือ ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ของประเทศไทย และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและแผนระดับ
ที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง คือ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนําหลักธรรมาภิบาล
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไก ในการพัฒนากรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้อง กับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บรรลุค่า
เป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่กําหนดไว้ว่าในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่เข้าร่วม การประเมิน ITA ทั้งหมด
(ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริต
(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 57 คะแนน
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1. กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตในองค์กร
1.1 การกําหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นการกําหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการ
ประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง (Likehood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดย คณะทํางานบริหารความเสี่ยงได้กําหนดหลักเกณฑ์
ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likehood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้
5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูง มาก
หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ
ประเดนทีพ่ ิจำรณำ
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์

1=น้อยมำก
5 ปี/ครั้ง

ระดับคะแนน
2=น้อย
3=ปำนกลำง
โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likehood)
2-3 ปี/ครั้ง
1 ปี/ครั้ง

4=สูง
1-6 เดือน/ครั้ง
ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี

5=สูงมำก
1 เดือน/ครั้ง
หรือมากกว่า

1

มูลค่าความเสียหาย

0-500บาท

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/
การดําเนินงานของหน่วยงาน

1

ควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
500-1,000
1,000บาท
2,000บาท

2,000-5,000
บาท

5,000 ขึ้นไป
บาท

1.2 เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ส่วนระดับของ
ความ เสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ
ของ ความเสี่ยงต่อองค์กร โดยได้กําหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ ต่ํา ปานกลาง สูง และสูงมาก
โอกาสเกิด
ผลกระทบ(Impact)
(Likehood)
1
2
3
5
4
3
2
1
1
* หมายเหตุ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 1 = ต่ํา /2= กลาง / 3 =สูง / 4 = สูงมาก

4

5

ตารางที่ 1 ประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรง
ของความเสี่ยงการทุจริต
ลําดับ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ที่
1 1.เก็บเงินภาษีประจําปี
การยักยอกเงินจัดเก็บเงินภาษี
2 2.ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้
3 3.นําเงินรายได้ฝากเข้าบัญชี อบต.

(Risk Score) (L x I )
(Likehood) (Impact)
(Risk Score)
(L x I )
1
1
1
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ตารางที่ 2 ประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรง
ของความเสี่ยงการทุจริต
ลำดับที่
-

ขั้นตอนกำรดำเนินงำนประเดนควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต
-

มำตรกำรกำรควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต
-

* หมายเหตุ เนื่องด้วย ระดับความเสี่ยงการทุจริต ต่ํา จึงไม่ต้องจัดทํามาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริตเพิ่มเติม เฉพาะขั้นตอน
ของการดําเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงมาก/สูง/ปานกลาง/ ตามตารางที่ 1
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2. หลักกำรและเหตุผล (สภำพปัญหำกำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหา ลําดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูก
มองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบ
การ ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency
International – IT) ผลคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจําปี 2563 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 36
คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 แต่ในส่วนอันดับได้ปรับตัวลงเป็นลําดับ
ที่ 104 จากอันดับ 101 ย่อมสะท้อนให้เห็นได้ว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ ภายใต้ โ ครงสร้ า งการจั ด ระเบี ย บ
บริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการการะจาย อํานาจจากส่วนกลางลงสู่
ท้องถิ่น และเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น หน่วยงานหลักในการ
จัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็น กลไกสําคัญในการ
พัฒนาท้องถิ่นซึ่งนําไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจาก การทุจริตนําเงิน
งบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง แล้ว ประเทศชาติ
ก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐ
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรม
และความ โปร่ ง ใส สํ า หรั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2566-2570) นํ า ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ ให้มี ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ดังนี้ แผนระดับที่ 1 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการ
ปรั บ สมดุ ล และ พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ แผนระดับ ที่ 2 สอดคล้ อ งกับ แผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ช าติ ประเด็น ที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตปละประพฤตมิชอบ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 6 การ บริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย และนโยบายและ แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติการด้านการ
ต่อต้านการทุจริตและประ พฤตมิชอบ โดยนําหลักธรรมาภิบาลสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไก
ในการพัฒนากรอบการ จัดทําแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ให้สอดคล้องกับกรอบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯที่กําหนดไว้ว่าในปี พ.ศ. 2570
หน่วยงานที่ เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนน ขึ้นไป รวมทั้ง
ประเทศไทยต้องมี คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index – CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน
43 และ/หรือได้ คะแนนไม่ต่ํากว่า 57 คะแนน
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3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริ หารองค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น และยกระดับ จิ ตสํ านึ กรับ ผิ ดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ ายการเมือง
ข้าราชการ ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
2) เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
3) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้ำหมำย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่ อ งมื อ /มาตรการการปฏิ บั ติ ง านที่ ส ามารถป้ อ งกั น ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต และ
ประพฤติ มิชอบ ของข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการ ตรวจสอบ และการควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสมปฏิบัติหรือบริหารราชการของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
5. ประโยชน์ของกำรจัดทำแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การ ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลัก เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน
2) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถบริ ห ารราชการเป็ น ไปตามหลั ก บริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่ มีจิตสํานึกรักท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100)
ต้องได้ คะแนน 85 คะแนน ขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perception Index – CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 57 คะแนน

๖

ส่วนที่ 2
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำรแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต (พ.ศ. 25๖6 – 2570)
ของ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลองครักษ์
มิติ

ภำรกิจตำมมิติ

1. กำรสร้ ำ ง 1.1 การสร้างจิตสํานึกและ
วัฒนธรรมสุจริต ความตระหนั ก แก่ บุ ค ลากร
ทั้งข้ าราชการการเมืองฝ่า ย
บริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่า ยสภาท้อ งถิ่ น และ ฝ่า ย
ประจํา ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

ปี ๒๕๖6
ปี ๒๕67
ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1.1.1 เสริมสร้า งจิ ตสํา นึก และ
ความตระหนั ก ในการปฏิ บั ติ
ราชการตามอํ า นาจหน้ า ที่ แ ละ
การประพฤติ ต นตามประมวล
จริยธรรม
(1) โครงการพัฒนาความรู้ด้า น
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น สํ า ห รั บ
บุ ค ลากรองค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น และ
สมาชิกสภา
( 2 ) โ ค ร ง ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ป ร ะ ช า สั ม พั นธ์ ค ว า ม รู้ ด้ า น
ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่
บุ ค ลากรองค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น
(3) มาตรการ “ส่ ง เสริ ม การ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์ ก ารบริ ห าร ส่ว นตํา บล
องครักษ์
1.1.2 เสริมสร้า งจิ ตสํา นึก และ
ความตระหนั ก ในการยึ ด มั่ น
ผลประโยชน์ ส่ ว นรวมมากกว่ า
ประโยชน์ส่วนตนที่จ ะไม่กระทํา
ก า ร อั น เ ป็ น ก า ร ขั ด กั น แ ห่ ง
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ห รื อ ก า ร มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(4) โครงการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนของ องค์การบริหารส่วน
ตําบลองครักษ์

๗

หมำยเหตุ

มิติ

ภำรกิจตำมมิติ

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

ปี ๒๕๖6
ปี ๒๕67
ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(5) มาตรการ “เสริมสร้างองค์
ควา มรู้ ด้ า นก ารต่ อ ต้ า นกา ร
ทุจริต”

1.2 การสร้างจิตสํานึกและ 1.2.1 เสริมสร้างจิตสํานึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชน ความตระหนัก แก่ป ระชาชนทุก
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
ภาคส่วนในท้องถิ่น
(6) กิ จ กรรมการมอบรางวั ล
พ่อ–แม่ดีเด่น

-

-

-

-

-

1.3 การสร้างจิตสํานึกและ ๑.๓.๑เสริ ม สร้ า งจิ ต สํ า นึ ก และ
ความตระหนั ก แก่ เ ด็ ก และ ความตระหนั ก ในความซื่ อ สั ต ย์
เยาวชน
สุจริต และการต่อต้านการทุจริต
(7) กิจกรรมการเล่านิทานคุณ
ธรรมสอนใจของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
1.3.2 เสริ มสร้า งจิ ตสํา นึก และ
ความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
และรับผิดชอบต่อส่วนรวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

จำนวน 7 โครงกำร

๘

หมำยเหตุ

มิติ

ภำรกิจตำมมิติ

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

ปี ๒๕๖6
ปี ๒๕67
ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2. การบริ ห าร 2.1 กา รเปิ ดเผย ข้ อ มู ล 2.1.1 การเปิ ด เผยข้ อ มู ล การ
ร า ช ก า ร ด้ ว ย ส า ธ า ร ณ ะ ข อ ง อ ง ค์ ก ร บริหารงานและการดําเนินงาน
ความโปร่งใส
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) มาตรการปรั บ ปรุ ง และ
พั ฒ นาศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารแก่
ประชาชน
2.1.2 การเปิ ด เผยข้ อ มู ล การ
บริหารเงินงบประมาณ
(2) โ ค ร ง ก า ร ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสั ม พั น ธ์ ข่ า วสารข้ อ มู ล
ต่างๆ ของ อบต.องครักษ์

2 .2 มา ตร ก า ร ส่ ง เ สริ ม 2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์ใน
คุณธรรมและความโปร่งใส การปฏิบัติหน้าที่และบริหารงาน
ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เป็ น ไป
ต า ม ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ข อ ง
ผู้บริหาร
(3) มาตรการการการแสดง
เจ ตนา รมณ์ ในก ารนํ า ห ลั ก
คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
ของผู้บริหารขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลองครักษ์ดว้ ยการจัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส
2.2.2 มาตรการการส่ ง เสริ ม
คุ ณ ธ รรมและ คว า มโ ป ร่ ง ใส
ภายในหน่วยงาน
(4) มาตรการ NO Gift Policy
(5) กิจกรรมการให้บริก ารอย่า ง
เท่าเทียม
( 6 ) โครงการประเมินความพึง
พอใจ ของผู้ รั บ บริ ก ารต่ อ กา ร
ให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลองครักษ์
2.2.3 การจั ด ทํา แผนปฏิบั ติก าร
ป้องกันการทุจริต
(7
) มาตรการการจั ด ทํ า
แผนปฏิบั ติก ารป้ อ งกันการทุจ ริ ต
เพื่ อ ยกระดับ คุ ณ ธรรมและความ
โปร่งใส

-

-

-

-

-

๙

หมำยเหตุ

มิติ

ภำรกิจตำมมิติ
2.3 มาตรการลดการใช้
ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน

รวม

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

ปี ๒๕๖6
ปี ๒๕67
ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2.3.1 จั ด ทํ า ข้ อ ตกลงระหว่ า ง
บุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติ หน้าที่
ราชการด้ว ยความซื่ อ สัตย์สุจ ริตมี
คุณธรรมจริยธรรมใช้ดุลยพินิจด้วย
ความสุจริตภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล
(8) มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
2 . 3 . 2 มี ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ภู มิ
ขั้นตอน/คู่มือการปฏิ บั ติงาน และ
ระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับ
การบริการประชาชน รายละเอียด
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น แ ต่ ล ะ ขั้ น ต อ น
เปิดเผย ณ ที่ทําการและในระบบ
เครื อ ข่ า ยสารสนเทศขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
-

-

-

-

-

จำนวน 8 โครงกำร

3. การส่ ง เสริ ม 3.1 การส่งเสริมให้ ประชาชน
บทบาทและการ มีส่วนร่วม บริหารกิจการของ
มี ส่ ว นร่ ว มของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
ภาคประชาชน

3.1.1 การมี ส่ ว นร่ ว มในการ
จั ด ทํ า แผนพั ฒ นา การจั ด ทํ า
งบประมาณ
(1) โครงการจั ดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของ อบต.องครักษ์
3.1.2 การมีส่วนร่ว มตรวจสอบ
แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ดําเนินงาน
(2) กิจ กรรมการติด ตามและ
ป ระ เมิ น ผลแ ผนพั ฒ นา ข อ ง
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ตํ า บ ล
องครักษ์

-

-

-

-

-

3.2 การรับ ฟังความ คิดเห็ น
การรั บ และตอบสนองเรื่ อ ง
ร้ อ ง เ รี ย น / ร้ อ ง ทุ ก ข์ ข อ ง
ประชาชน

3.2.1 มี ก ระบวนการรั บ ฟั ง
ความคิ ด เห็ น ของประชาชนใน
การดํ า เนิ น การ ตามอํ า นาจ
หน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น โดยเฉพาะการดํ า เนิ น
กิจการที่จะมีผลกระทบต่อ ความ
เ ป็ น อ ยู่ แ ล ะ สุ ข อ น า มั ย ข อ ง
ประชาชนในท้ อ งถิ่ น โครงการ
ส่งเสริมและสนับ สนุนจั ดทําเวที
ประชาคม การจัดทําแผนชุมชน
และการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.2.2 มี ร ะบบและช่ อ งทางให้
ประชาชนในท้ อ งถิ่ น สามารถ

-

-

-

-

-

๑๐

หมำยเหตุ

มิติ

ภำรกิจตำมมิติ

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

ปี ๒๕๖6
ปี ๒๕67
ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่า นช่องทาง
ที่หลากหลาย
3.2.3 มี ร ายงานหรื อ แจ้ ง เป็ น
ลายลัก ษณ์ อัก ษรให้ป ระชาชนผู้
ร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ ไ ด้ ท ราบถึ ง
การได้รับ เรื่อ ง ระยะเวลา และ
ผลการดํา เนินการเกี่ย วกับ เรื่อ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(3) มาตรการจั ด การเรื่ อ งราว
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
(4) กิ จ กรรมรายงานผลการ
ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง ใ ห้ ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
3.3 การส่งเสริมการมี
ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชน
และบู ร ณาการทุ ก ภาคส่ ว น
เพื่อ ต่อต้านการทุจริต

4. การยกระดับ
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ดํ า เนิ น งานของ
องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

3.3.1 ส่ ง เสริ ม ให้ มี เ ครื อ ข่ า ย
ภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ใน
ก า ร ป้ อ ง กั น ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
ต่อต้านการทุจริต
3.3.2 ส่งเสริมให้เครือข่าย ภาค
ประชาชนมีการดํา เนินการ เฝ้า
ระวังการทุจริต
3.3.3 บู ร ณาการทุ ก ภาคส่ ว น
เพื่อต่อต้านการทุจริต
(5) โครงการสร้างเครือข่าย ภาค
ประชาชนเพื่ อ เฝ้ า ระวั ง การ
ทุจริตของ อบต.องครักษ์

รวม

จำนวน 5 โครงกำร

4 .1 มี ก ารจั ด วางระบบ
ตรวจสอบภายในการควบคุม
ภายในและการบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต

4.1.1 มีการจัดทํา และ รายงาน
และรายงานการจั ด ทํ า ระบบ
ตรวจสอบภายใน
(1) กิจ กรรมการจัดทํา แผนการ
ตรวจสอบภายในประจําปี
4.1.2 มีก ารจัดทํา และรายงาน
การจัดทําระบบควบคุมภายใน
( 2 ) กิ จ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม
ประเมินผลการควบคุมภายใน
4.1.3 มี ก า ร จั ด ใ ห้ มี
กระบวนการบริหารจัดการ ความ
เสี่ยงการทุจริต
(3) มาตรการบริ ห ารจั ด การ
ค ว า ม เ สี่ ย ง ก า ร ทุ จ ริ ต ข อ ง
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ตํ า บ ล
องครักษ์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๑

หมำยเหตุ

มิติ

ภำรกิจตำมมิติ

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

ปี ๒๕๖6
ปี ๒๕67
ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 .2 การส่ ง เสริ ม บทบาท 4.2.1 ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
ก า รตร ว จ สอ บ ข อ งสภ า ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ มี
ท้องถิ่น
ความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม กฏหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้กําหนดไว้
4.2.2 ส่ ง เสริ ม สมาชิ ก สภา
ท้ อ ง ถิ่ น ให้ มี บ ท บ า ท ใ น ก า ร
ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของ
ฝ่ า ยบริ ห ารตามกระบวนการ
และวิธีที่ก ฎหมาย ระเบี ย บที่
เกี่ยวข้องกําหนดไว้ โดยไม่ ฝักใฝ่
ฝ่ายใด
(4) กิจ กรรมการส่งเสริมและ
พั ฒ นาศั ก ยภาพสมาชิ ก สภา
ท้องถิ่น
4 .3 ม า ต ร า ก า ร 4.3.1 มี แ น ว ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร
จัดการเรื่องร้องเรียน
ดํา เนิ น การต่ อ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการ
การทุจริต
ทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของ
เจ้ า หน้ า ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
(5) มาตรการจั ดการในกรณีได้
ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ ตรวจสอบ
พบการทุจริตของ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลองครักษ์
4.3.2 จั ด ให้ มี ร ะบบและช่ อ ง
ทางการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ สะดวกรวดเร็ ว
ปลอดภัยสําหรับผู้ร้องเรียน

รวม

จำนวน 5 โครงกำร

-

-

-

-

-

๑๒

หมำยเหตุ

ส่วนที่ 3
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำรตำมแผนปฏิบัติกำร มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมวัฒนธรรมสุจริต
1.1 การเสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 สร้างสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และ การประพฤติตนตาม
ประมวลจริยธรรม
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ลำดับที่ 1
1. ชื่อโครงกำร : โครงการพัฒนาความรู้ ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น
2. หลักกำรและเหตุผล
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ตางๆ ที่บุคลากร สมาชิกสภาทองถิ่นและผู้ บริหารทองถิ่น และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้ าที่การ
ดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจํามักเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์
หรือ ขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบ ประกาศ คําสั่งเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม จึงส่งผลให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
กระทําผิดกฎหมาย ระเบียบตาง ๆ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทําให้การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนหรือ การพัฒนาทองถิ่นขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล
ดังนั้น เพื่อให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอํานาจหน้ าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น จึงได้จัดทํา
โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรองค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยว
ของในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ
3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอํานาจหน้ าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. เป้ำหมำย
บุคลากร พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น อบต.องครักษ์
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
๑๓

6. วิธีดำเนินกำร
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
-ไม่มีงบประมาณ9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
10. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสําหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่
น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี
2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น แนวทางการ
ปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ทําแบบทดสอบ/แบบประเมิน)
ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์ มีการบริหารงานโดยยึดอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน)
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ลำดับที่ 2
1. ชื่อโครงกำร : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ให้แก่
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น
2. หลักกำรและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจําเป็นต้องดําเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านกฎหมาย และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบั ติงาน สําหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนทองถิ่น ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อให้การบริหารงาน และ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกตองชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายเกี่ยวข้อง
ในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ
3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอํานาจหน้ าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๑๔

4. เป้ำหมำย
บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
6. วิธีดำเนินกำร
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กํานัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมการบําเพ็ญประโยชน์
4. ดําเนินกิจกรรมการบําเพ็ญประโยชน์
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
7. ระยะเวลำกำรดำเนินงำน
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570)
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
-ไม่มีงบประมาณ9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
10. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสําหรับ บุคลากร ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาทองถิ่นผ่านชองทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว
2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ดานกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล)
ผลลัพธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานโดยยึดอํานาจหน้ าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สํารวจโดย
ใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน)
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ลำดับที่ 3
1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก
ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจใน
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อํานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ต้องดูแลจัดการตัดสินใจเกี่ยวกับ การให้บริการ
สาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรมใน
องค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์เห็นถึงความสําคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสํานึกให้มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
๑๕

จิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทําโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกให้พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์ มีคุณธรรมจริยธรรม
เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต
ส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกร่วมในการเสริมสร้าง
สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และ
ประเทศชาติ สร้างจิตสํานึกในการทําความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่ วนตําบลองครักษ์ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
6. วิธีดำเนินกำร
จัดให้มีการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล บรรยาย
ให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รักสามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและเห็นคุณค่าของ
การเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทําบุญ เป็นต้น
6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์
7. ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570)
8. งบประมำณในกำรดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 พนักงานส่วนตําบล และลูกจ้าง มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
10.2 พนักงานส่วนตําบล และลูกจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความ สํานึกร่วมในการ
สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม
10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
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1.1.2 เสริมสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักในกำรยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน ที่จะไม่
กระทำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ลำดับที่ 4
1. ชื่อโครงกำร : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
2. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้า มาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ การ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง การกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่ รู้ตัว ทั้งเจตนา หรือไม่เจตนา
หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทําความผิด
ทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคํานึ งถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจ
ปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์จึงได้ดําเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลองครักษ์เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
2) เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
3) เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น มีจิตสํานึก ค่านิยมและวัฒนธรรม
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นทํางานอย่างมีประสิทธิ ภาพมีคุณธรรมอันมั่นคงส่งผลให้ หน่วยงานปลอดจากการทุจริต
คอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาดป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ
4. กลุ่มเป้ำหมำย
ข้าราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
5. วิธีกำรดำเนินกำร
1) จัดตั้งคณะทํางาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์
ทับซ้อนของตําแหน่งต่าง ๆ
2) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทํา ร่างคู่มือ/ แนว
ทางการปฏิบัติงานเพือ่ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3) จั ดเวทีเพื่อรับ ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพื่อพัฒ นาและปรับปรุง แนวทาง การ
ดําเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตาม ข้อเสนอแนะ ที่ได้จาก
เวทีรับฟังความคิดเห็นฯ และจัดทําคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน
5) จัดประชุมเพื่อให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ ทับซ้อน แก่
บุคลากรของหน่วยงาน
6) เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน และ สาธารณะ
ชนให้รับทราบ
7) รายงานผลการดําเนินการ
6. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2570
7. งบประมำณในกำรดำเนินโครงกำร
ไม่มีงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๑๗

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) พนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ร้อย ละ 80 ของ
จํานวนพนักงานฯ (สํารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู้)
2) มีคู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จํานวน 1 ชุด
3) มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน
ผลลัพธ์
พนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์ มีความประพฤติปฏิบัติงานยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวมไม่มี ผลประโยชน์
ทับซ้อน (สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ลำดับที่ 5
1. ชื่อโครงกำร : มาตรา “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”
2. หลักกำรและเหตุผล
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติ มิ ช อบ กํ าหนดเป้ า หมายไว้ว่ า ประเทศไทยปลอดการทุ จริ ตและประพฤติ มิช อบ มุ่ง เน้น การสร้ า ง
วัฒนธรรมสุจริต ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรม
ที่ส่อไปในทางทุจริต
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์ จึงได้กําหนดดําเนิ นจัดทําประกาศด้านการต่อต้านการ
ทุจริตขึ้น เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์ ร่วมการต่อต้านการทุจริต สอดส่อง เฝ้าระวังไม่ให้เกิด
การกระทําการทุจริตร่วมกันต่อต้านการทุจริตอันจะนําไปสู่การเป็นองค์กรที่ปลอดทุจริตในที่สุด
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ประกาศการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต แก่ ค ณะผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ข้ า ราชการฝ่ า ยประจํ า
ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป
2) เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา พนักงาน ทั่วไป เฝ้าระวังการ
ทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต
4. กลุ่มเป้ำหมำย
ข้าราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
5. วิธีดำเนินกำร
1) จัดทําเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียม
3) กําหนดรูปแบบ การจัดทําประกาศ
4) รายงานผลการดําเนินการ
5) เผยแพร่การดําเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2570
7. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่มีงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
๑๘

8. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการจัดอบรมจํานวน 1 ครั้ง
2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรม สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน และการปฏิบัติงานได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล)
ผลลัพธ์
บุคลากรนําหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรสุจริตใน
หน่วยงาน (สํารวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล)
1.2.1 เสริมสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ลำดับที่ 6
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการมอบรางวัลพ่อ – แม่ดีเด่น
2. หลักกำรและเหตุผล
เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันพ่อแห่งชาติและในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติ
ซึ่งศูน ย์ พัฒ นาเด็กเล็ กตําบลองครั กษ์ ได้กําหนดเป็นนโยบายในการจัดงานวันพ่อวันแม่ แห่ งชาติเป็นประจําทุกปี
ติดต่อกันมาเพื่อเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยที่
เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ และเป็นการเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัว
สังคมและประเทศชาติ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (6) ที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ส่งเสริมการ
พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับองค์ การบริหารส่วนตําบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติตนให้ เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่อง
เชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะ
ของท้องถิ่น
ดังนั้ น องค์การบริ หารส่ว นตําบลองครักษ์ จึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่ งชาติและวันแม่แห่ งชาติ คือ การ
คัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดี ให้ปรากฏแก่
สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันสําคัญยิ่ งของพ่อและแม่ ที่สําคัญเพื่อเป็น แบบอย่างที่ดีของคนใน
ชุมชนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรมจริยธรรม
3.2 เพื่อให้พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป
4. เป้ำหมำย
จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น จํานวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 1 คน
๑๙

5. พื้นที่ดำเนินกำร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลองครักษ์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
6. วิธีดำเนินกำร
6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการ คัดเลื อกให้เป็นพ่อ
แม่ ดีเด่น ประจําปีเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ
6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้น เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทําหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อ
6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพ่อ แม่ ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้ ผู้บริหารทราบและ
เห็นชอบ
6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศนียบัตรตามระเบียบฯ ในวันสําคัญที่ตรงกับวันพ่อแห่งชาติ และวันแม่ แห่งชาติ
จํานวน 2 ครั้ง/ปี
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลองครักษ์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิต
- มีพ่อแม่ดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนกลุ่มเป้าหมาย
10.2 ผลลัพธ์
- พ่อ แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี
- มีพ่อ แม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป
1.3.1 เสริมสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักในควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ลำดับที่ 7
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรมสอนใจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลองครักษ์
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ
การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นภารกิจหน้าที่สําคัญส่วนหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ ต้องจัดกิจกรรม
สนับสนุนส่งเสริม ให้การดําเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 การ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการวางรากฐานของพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพสมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา มีความรู้คู่ คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ในปัจจุบันการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยภาพรวม เด็กปฐมวัยมีแนวโน้มพัฒนาการล่าช้าในด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม สติปัญญา และจริยธรรม ปัจจัยสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูที่เหมาะสม สามารถปรับเปลี่ยนลักษณะ
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของสมองมนุษย์ได้ การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็น ช่วงเวลาที่สําคัญและจําเป็น
ที่สุดในการพัฒนาสมองอย่างต่อเนื่องเป็นลําดับขั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ เด็กพัฒนาทุกด้านอย่างองค์รวม และ
เจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพนั้นต้องจั ดกิจกรรมให้เด็กเกิดพัฒนาการแต่ละด้านไปพร้อมๆกันการจัดกิจกรรมการ
๒๐

เรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัยเป็นแนวทางของสังคมในการเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัย อย่าง
เต็มศักยภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์ รวมทั้งการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา
และในทางสังคมของเด็กอันจะนําไปสู่การสร้างวินัยและวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข และเป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สําคัญในการสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตใจที่ดีงาม เป็นการพัฒนามนุษย์ที่ยั่งยืนและป้องกัน
ปัญหาสังคมในระยะยาว
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลองครักษ์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริ ห ารส่ ว นตําบลองครั กษ์ ได้ตระหนั กในความสํ าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะการพัฒ นาคุณธรรม
จริยธรรมที่มุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมให้เด็กตามธรรมชาติ พัฒนาเต็ม ตามศักยภาพและสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย จึ งได้กิจ กรรมการเล่ านิ ทานคุ ณธรรมสอนใจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ กองค์การบริหารส่ว นตําบล
องครักษ์ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาเด็กให้เติบโตมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นคนดี เก่ง และสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีของเด็กในอนาคต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง ทุกรูปแบบ
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อ รักษาประโยชน์
ส่วนรวม
4. เป้ำหมำย
เชิงปริมาณ
เด็กในศูน ย์พัฒ นาเด็กเล็ กตําบลองครั กษ์ เกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิ ด ชั่ว ดี สามารถนําความรู้
ประสบการณ์ที่ ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข
5. กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน
5.1 ครูเป็นผู้ดําเนินการเล่านิทานคุณธรรมสอนใจในกับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลองครักษ์
5.2 สรุปผลการจัดกิจกรรม
6. พื้นที่ดำเนินกำร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลองครักษ์
7. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่มีงบประมาณ
8. ระยะเวลำดำเนินกำร
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570)
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลองครักษ์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ
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มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรด้วยควำมโปร่งใส
2.1 กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1.1 กำรเปิดเผยข้อมูลกำรบริหำรงำนและกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ลำดับที่ 1
1. ชื่อโครงกำร : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
2. หลักกำรและเหตุผล
พระราชบั ญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้ รัฐ ต้องจัดการให้ ประชาชนมี โ อกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อที่ประชาชนจะสามารถ
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์ จึงได้
มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งดําเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงาน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2) เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสําหรับประชาชน
3) เพื่อจัดแสดงข้อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน
4) เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่ว มในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
องครักษ์
4. กลุ่มเป้ำหมำย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
5. วิธีดำเนินกำร
1) จัดตั้งคณะทํางานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อดําเนินการให้มีการเผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกา ร แสดง
ข้อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบู รณ์ และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ ของ
หน่วยงานและสื่ออื่น ๆ
5) จัดทําข้อมูลแสดงการดําเนินงานและผลการปฏิบัติงานขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นระยะสม่ําเสมอ โดยให้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณการเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างารใช้จ่ายงบประมาณรายงานผล
การปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่กําหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบ ถามหรือ ขอข้อมูล
หรือรับฟังคําติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การให้บริการ เช่น
- มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มเี จ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาทําการ
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่ออํานวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนผู้ รับบริการที่จะติดต่อ สอบถาม / ขอข้อมูล/
แสดงความคิดเห็น
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- มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น การประชุม รับฟัง
ความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น
7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดําเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ
8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
9) จัดทํารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการและสรุปผลเสนอ
ผู้บริหาร
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่มีงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
9. ผลผลิ/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีจํานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
ผลลัพธ์
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
(ใช้แบบสํารวจความพึงพอใจ การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)
2.1.3 กำรเปิดเผยข้อมูลและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำรลำดับที่ 2
1. ชื่อโครงกำร : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ของ อบต.องครักษ์
2. หลักกำรและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การที่องค์กรปกครอ งส่วน
ท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยควา มซื่อสัตย์
สุจริต มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิ ดโอกาสให้ประชาชน สามารถตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสาร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ จึงได้จัดทํา มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และมาตรการกํากับติดตาม
การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์ เพื่อให้มีการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบกฏข้อบังคับที่กําหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบั ติร าชการที่เป็ นประโยชน์ต่ อประชาชน เพื่อส่ งเสริมบทบาทการมีส่ วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฏข้อบังคับที่กําหนดไว้ เช่น ข้อมูล ข่าวสารที่
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง ฯลฯ
2) เพื่อกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ
ที่กําหนด
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3) เพื่อกํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน
4) เพื่อให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใสและประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
4. กลุ่มเป้ำหมำย
สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง ในองค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
5. วิธีดำเนินกำร
1) จัดตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกํากับติดตาม การเผยแพร่ข้อมูล สาธารณะ
2) ประชุมคณะทํางานฯ
2.1) กําหนดแนวทาง/มาตรการ เพื่อกํากับติดตามหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูล ของ อบต.องครักษ์
ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบัน ทางเว็ บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็นดังนี้
2.1.1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร อํานาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)
2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดําเนินงาน รายงานการกํากับติดตาม การดําเนินงานประจําปี รอบ
6 เดือน รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําปี คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิ บัติงาน คู่มือหรือมาตรฐาน การ
ให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ E – Service
2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี รายงาน การกํากับ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณประจําปีรอบ 6 เดือน รายงานการ กํากับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจําปี แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพ ยากรบุคคล การดําเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากร บุคคล รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด โอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วม
2.2) กําหนดแนวทาง/มาตรการกํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการต่าง ๆ
กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
3) ติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของให้ผู้บริหารทราบ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่มีงบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชน ให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ ขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้
- ข้อมูลพื้นฐาน - การบริหารงาน - การบริหารเงินงบประมาณ – การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - การส่งเสริม
ความโปร่งใส
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กําหนดไว้
3) กํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่
กําหนด
4) กํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่า วสารที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน
ผลลัพธ์
1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ํา กว่าร้อยละ 80
(สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ)
2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
2.2 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส
2.2.1 กำรแสดงเจตนำรมณ์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตเป็นไปตำม
หลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ลำดับที่ 3
1. ชื่อโครงกำร : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบลองครักษ์ ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
2. หลักกำรและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์เล็งเห็นถึงความสําคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่น และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่สําคัญในการสร้างวัฒนธรรม สุจริตรวมทั้งผู้บริหาร มี
ความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้มี การดําเนินการ
จัดทํามาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตําบล
องครักษ์ดว้ ยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลควนสุบรรณแสดงเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ ในการ
บริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
2) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การ
บริหารส่วนตําบลควนสุบรรณสู่การรับรู้ของสาธารณชน
3) เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุ จริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน
ตําบลองครักษ์
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4. กลุ่มเป้ำหมำย
1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
2) ประชาชน
5. วิธีดำเนินกำร
1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอํานาจ
2) กําหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ
3) จัดทําประกาศเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
4) ผู้บริหารกําหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงานด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
5) จัดตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6) จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่กําหนด
8) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
10) รายงานผลการดําเนินการ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่มีงบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส
2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพื่อพัฒนาหน่วยงาน เพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส
3) มีแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
พ.ศ. 2566 - 2570
ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์ มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป)
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2.2.2 กำรจัดทำมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ลำดับที่ 4
1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ NO Gift Policy
2. หลักกำรและเหตุผล
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้กําหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดให้การพัฒนาค่านิยมของนักการเมือง
ให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทําตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อนําไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ” อีก
ทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติ มิชอบ ประเด็นปฏิรูปด้านการป้อง
ปราม ได้กําหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่ วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วย
ความซือ่ ตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดําเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา
องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์เล็งเห็นถึงความสําคัญ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในระดับ
ท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตาม
หลั กการบริ ห ารกิ จ การบ้ านเมืองที่ ดี ให้ ความสํ าคั ญกับ การต่ อต้านการทุ จริต และการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
ผู้บริหารได้ให้ความสําคัญกับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการ
ป้องกันการทุจริตโดยการจัดทํามาตรการ NO Gift Policy ขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทําอันอาจมีผลต่อดุล ยพินิจ หรือ
การตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนําไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อแสดงเจตจํานงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากร มีวัฒนธรรมองค์กรNo Gift Policy
4. กลุ่มเป้ำหมำย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. วิธีดำเนินกำร
1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดทํามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ ไม่ให้”
2) จัดทําประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดําเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy
3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy 4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภาย ในองค์กรและ
สาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน
5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy
6) รายงานผลการดําเนินการ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่มีงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จํานวน 1 ฉบับ
2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์ ดําเนินการตาม แนวทาง
NO Gift Policy จํานวนร้อยละ 100 (สํารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบสํารวจ)
ผลลัพธ์
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน เรื่องสินบน
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ลำดับที่ 5
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
2. หลักกำรและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟัง
และสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นต้องให้ความสําคัญในการสร้างความเป็น
ธรรมไม่เลือกปฏิบัติ โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องคํานึงถึงการ จัดทําบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอํานาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้าถึง
บริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึงรวมถึง การอนุมัติ อนุญาต และการใช้ อํานาจอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น ต้อง
ดําเนินการ โดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และคํานึงถึงความถูกต้องชอบธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ มีการเรียกร้อง
ผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่และผู้ที่มาประกอบกิจการในพื้นที่อย่าง
เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติเพื่อให้หน่วยงาน มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และ
อํานวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจ แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อกํากับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจ
หน้าที่ของบุคลากร ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตาม หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรเกิดความความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์จึงได้จัดทําโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อยกระดับมาตรฐานการ ให้บริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตําบลองครักษ์
2) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิ บัติงาน ในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดขององค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์ให้บริการ
ประชาชนอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
3) เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
4) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความเชื่อมั่นในองค์กร
4. กลุ่มเป้ำหมำย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
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5. วิธีดำเนินกำร
1) ผู้บริหารกําหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไว้ในพันธกิจของหน่วยงาน
2) แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินงานตามพันธกิจการให้บริการอย่างเท่าเทียม
3) ประชุมคณะทํางานเพื่อกําหนดแนวทาง/แผนงานในการดําเนินงาน
4) จัดทําแนวทาง/แผนงานการดําเนินงาน
5) ชี้แจงแนวทาง/แผนการการดําเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) ดําเนินการตามแนวทาง/แผนการดําเนินงาน
7) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
8) รายงานผลการดําเนินการ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่มีงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการกําหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันเป็นพันธกิจของหน่วยงาน
2) มีแนวทาง/แผนการดําเนินงานในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
ผลลัพธ์
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ ให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
2) จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรมเลือกปฏิบัติลดลง
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ลำดับที่ 6
1. ชื่อโครงกำร : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบล
องครักษ์
2. หลักกำรและเหตุผล
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ได้กําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีอํานาจและ
หน้าที่ จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งหวัง ให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติ
ราชการประชาชนสามารถเข้า มามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนําหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผล
ให้ ต อบสนองความต้ อ งการของประชาชน ในท้ อ งถิ่ น ได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ทั้ ง นี้ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ของประชากร ตลอดจน
ภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ ที่ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการดําเนิน
กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึง
ได้จัดทําโครงการ ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
สามารถพัฒ นาการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้ องกับ ความต้องการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการ
๒๙

ปฏิบั ติง านขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่นให้ มี ประสิ ท ธิภ าพ ประสิ ทธิผ ล ตามหลั กการบริห ารจั ดการที่ ดี หรื อ
หลักธรรมาภิบาลต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพอทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
3) เพื่อสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4. กลุ่มเป้ำหมำย
ประชาชนผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
5. วิธีดำเนินกำร
1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอํานาจหน้า ที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่าง
น้อยต้องครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
1.4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2) จัดทําระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการใน รูปแบบที่ง่าย และ
สะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุ่มแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร
3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน
4) สรุปผลการประเมิน ความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
5) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางที่
หลากหลาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสายหอกระจายข่าวเป็นต้น
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
ไม่มีงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัด องค์องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน
ผลลัพธ์ จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง
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2.2.3 กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ลำดับที่ 7
1. ชื่อโครงกำร : มาตรการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
2. หลักกำรและเหตุผล
องค์การบริห ารส่ วนตําบลองครักษ์ให้ ความสํ าคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐาน การ
ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ให้ มี ค วามโปร่ ง ใสความสุ จ ริ ต และบั ง เกิ ด ประโยชน์ สุ ข แก่ ป ระชาชน จึ ง ได้ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า
“แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566
- 2570” เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริต ตามหลักธรรมาภิบาลและยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อยกระดับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
2) เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. กลุ่มเป้ำหมำย
องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
5. วิธีดำเนินกำร
1) จั ดตั้งคณะทํางานจั ดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2) ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต , วิเคราะห์
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้ องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่กําหนด รวมถึงรายงานการทํา แผนฯ แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทําแผนฯ ให้แก่ สํานักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบ รายงานและติดตาม ผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E- PlanNACC) ทางเว็บไซต์
สํานักงาน ป.ป.ช. http//www.naCC.go.th เป็นต้น
4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
6) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
7) รายงานผลการดําเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทําแผนฯ ให้แก่ สํานักงาน ป.ป.ช.
ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (E-PlanNACC) ทางเว็บไซต์สํานักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น
8) เผยแพร่รายงานผลการดําเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่มีงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2566 – 2570
ผลลัพธ์ องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์ มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป)
2.3 มำตรกำรลดกำรใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติงำน
2.3.1 จัดทำข้อตกลงระหว่ำงบุคลำกรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยควำมสุจริตภำยใต้กรอบธรรมำภิบำล
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ลำดับที่ 8
1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล”
2. หลักกำรและเหตุผล
การประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร่ง ใสในการดํ าเนิน งานของหน่ ว ยงานภาครัฐ ได้ กํา หนดดั ช นี ในการ
ประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากลและวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง ข้อเท็จจริงของ
การทุจริต ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดํ าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจาก
ปัจจัย ทางวัฒนธรรมขององค์กร หรื อเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่ งของต่าง ๆ ที่ เอื้อให้เกิด การทุจริต ดังนั้น
วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็น
สิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วน
ร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดําเนิ นงานก็ตาม
แต่เป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความ
ตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์ จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็น
การพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนิน งานให้
สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล
2) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. กลุ่มเป้ำหมำย
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
5. วิธีดำเนินกำร
1) จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล”
2) จัดทําประกาศและแนวทางการดําเนินการตามมาตรการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล
3) ทุกส่วนราชการจัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีในการ ประเมิน
การปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น
- ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
- ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอํานาจหน้าที่
๓๒

- ไม่ให้เจ้าหน้าที่ให้บริการเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว เป็นต้น โดย
กําหนดจัดทําเป็นข้อตกลงรายบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่
- ผู้บริหารหน่วยงานกับผู้อํานวยการกอง หัวหน้าสํานักปลัด
- ผู้อํานวยการกอง หัวหน้าสํานักปลัด กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา
4) รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติ
5) ชี้แจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
6) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง
7) รายงานผลการดําเนินการ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง
ผลลัพธ์ จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง
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มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน
3.1 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.1.1 กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผนพัฒนำ กำรจัดทำงบประมำณ
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ลำดับที่ 1
1. ชื่อโครงกำร : โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
2. หลักกำรและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์ เห็นความสําคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่าง กว้างขวาง
และเท่าเทียม โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ
ความคิดเห็นความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ รวมกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ร่วมตัดสินใจร่วมติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทําโครงการ จัดเวที
ประชาคมขึ้น เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลควนสุบรรณ โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในชุม ชุน เพื่ อนํ า มาเป็ น ข้อมู ล การพั ฒ นา ปรั บปรุง จัดทํ าแผนชุ มชน แผนพั ฒ นาท้อ งถิ่น อย่ างมี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนอย่างแท้จริง
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
2) เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
3) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํ า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม
4) เพื่อนํามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ
5) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม
6) เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ในการจัดทําแผนชุมชนและวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
4. กลุ่มเป้ำหมำย
หมู่บ้าน/ตําบล ในพื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
5. วิธีดำเนินกำร
1) จัดทําคําสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการจัดเวทีประชาคม
2) จั ดเวทีป ระชาคม โดยส่ ง เสริ มและเปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนสามารถแสดงความคิดเห็ น หรือ เข้า ร่ว ม ประชุ ม
ประชาคม เพื่อ กํา หนดทิศ ทาง นโยบาย หรื อแผนพั ฒ นาท้อ งถิ่น ด้ว ยความสมัค รใจ ตามวันเวลา และสถานที่ ที่
เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ชี้นํา และครอบคลุมจํานวนประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่ อย่างเสมอภาคและเท่า
เทียมกัน
3) นําผล/ข้อเสนอต่าง ๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
4) ติดตามประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชนทราบ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2570
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7. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในหมู่บ้าน ครอบคลุ มประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่อย่างเสมอภาคและเท่า
เทียมกัน
ผลลัพธ์
1) ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน
2) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน
3) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น
3.1.2 กำรมีส่วนร่วมตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ลำดับที่ 2
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
2. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นต้องดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจน
เป็นการ ตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น เพื่อนําผลที่ได้จากการประเมิน มาใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่าง ๆ ต่อไป
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริ มให้ป ระชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึง
ดําเนินการ จัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของระบุชื่อองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วม ปรับปรุงแก้ไข
โครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
3) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. กลุ่มเป้ำหมำย
ประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
5. วิธีดำเนินกำร
1) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
2) จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ
3) จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ
4) จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน
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(2) ผู้แทนสมาชิกสภา 2 คน
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน
(4) ปลัด อบต. เป็นกรรมการและเลขานุการ
(5) หัวหน้าสํานักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(6) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้
(7) ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ตามหลั กเกณฑ์ และวิธี การบริ ห ารกิจ การ
บ้านเมืองที่ดี
(8) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย แล้วเสนอผลการ
ประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา
ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(9) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปี
(10) ดําเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
6) ดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒ นาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
8) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
9) เผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ ผ่านช่องทางที่ หลากหลาย เช่น
เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
10) รายงานผลการดําเนินการ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่มีงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
2) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไข โครงการต่าง ๆ ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
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3.2 กำรรับฟังควำมคิดเหน กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน
3.2.1 มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเหนของประชำชน ในกำรดำเนนกิจกำร ตำมอำนำจหน้ำที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพำะกำรดำเนินกิจกำรที่จะมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ และสุขอนำมัยของ
ประชำชนในท้องถิ่น
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ลำดับที่ 3
1. ชื่อโครงกำร : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
2. หลักกำรและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์ เห็นความสําคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนอง เรื่องราวร้อง
ทุกข์ และเรื่องร้องเรียนของประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลในการนํามาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานบริการสาธารณะและ
การบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส
จึงได้จัดทํามาตรการจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพื่อกํากับติดตามในการจัดการเรื่องราว ร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการ
ติดตามผล และการแจ้งผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและ
เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียนและขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม
2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผลและการแจ้ง
ผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็วสะดวกและเหมาะสม
4. กลุ่มเป้ำหมำย
ประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
5. วิธีดำเนินกำร
1) จัดตั้งคณะทํางานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2) ประชุมคณะทํางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
ท้องถิ่น เพื่อกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก
3) คณะทํางานฯ กําหนดมาตรการในการกํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
- กําหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- กํากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และ
ขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
- กําหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
- กําหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่อง ทางการติดตาม
ผล และการแจ้งผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่าง ๆ
- กําหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม ภายใน 15 วัน
หากไม่สามารถดําเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ
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- กําหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มี การแจ้งผลการดําเนินการหรือความก้าวหน้าผลเรื่อง
ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วย
ตนเอง
3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- จัดทําคู่มือหรือแนวทางดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่ ว ยงาน โดยคู่ มื อ ดั ง กล่ า วแสดงรายละเอี ย ด เช่ น รายละเอี ย ดวิ ธี ก ารที่ บุ ค คลภายนอกจะทํ า การร้ อ งเรี ย น
รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ เป็นต้น
- กําหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
- กําหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
- จัดทําข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- จัดทําข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จํานวนเรื่อง เรื่องที่ดําเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ฯลฯ
4) จัดทําคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และคู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่อง ร้องเรียน การ
ทุจริตแนวทางดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อ งกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน
5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ทุกหน่วย
รับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน
6) จัดทําฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และกําหนดกําหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขไม่ให้ เกิดปัญหา
ในลักษณะเดิมขึ้นอีก
7) รายงานสรุ ป ผลการดํ า เนิ น การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น พร้อ มระบุ ปั ญ หาอุ ป สรรคและแนวทางแก้ ไ ขและเผยแพร่ ใ ห้
สาธารณชนทราบ
8) คณะทํางานฯ กํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินการตามมาตรการ
9) ประเมินความพึง พอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ
10) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขให้ผู้บริหารรับทราบและ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่มีงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และ กระบวนการขั้นตอน เรื่ อง
ร้องเรียน
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4) มีการแจ้งผลการดําเนินการหรือความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตาม
เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง
5) มีการกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถ ตอบสนอง
ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตาม มาตรการที่กําหนดไว้
ผลลัพธ์
ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ํา กว่าร้อย
ละ 80
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ลำดับที่ 4
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญ เพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้ ง
จะต้องมีการตรวจสอบกลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่
ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ แล้วให้แจ้งผู้ร้อง
รับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะมาประกอบในการปฏิบัติ
3.3 เพื่อ ให้ ผู้ ร้ องได้ รั บ ทราบขั้น ตอนของการดํ าเนิน การเรื่ องร้ อ งเรีย นร้ องทุก ข์แ ละส่ ง เสริม ภาคประชาชนร่ว ม
ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ
4. เป้ำหมำยกำรดำเนินกำร
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
5. พื้นที่ดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
6. วิธีกำรดำเนินกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ
7. ระยะเวลำดำเนินกำร
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570)
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
9. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์
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3.3 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำน กำรทุจริต
3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่ำยภำคประชำชน/องค์กรชุมชน ในกำรป้องกันตรวจสอบและต่อต้ำนกำรทุจริต
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ลำดับที่ 5
1. ชื่อโครงกำร : โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
2. หลักกำรและเหตุผล
สภาพปัญหาการทุจริตก็มักเกิดจากการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการ
ทุจริต จึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจํ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก ภาคส่วนในการที่จะป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดทํากิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน
เพื่อเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อส่ งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริต ให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการ
รับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชน
2) เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
4. กลุ่มเป้ำหมำย
ประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
5. วิธีดำเนินกำร
1) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนโดยรับสมัครสมาชิก เครือข่าย ภาค
ประชาชนด้วยความสมัครใจ
2) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันเฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต
3) ส่งเสริมให้ประชาชนชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทําการทุจริต ร่วมเป็นเครือข่ายมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
เฝ้าระวังการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) เผยแพร่หลักการแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือ ช่องทางอื่น ๆ
5) จัดตั้งเครือข่ายและผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต (ภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน
ภาคประชาสังคม)
6) ติดตามประเมินผลการดําเนินการ
7) รายงานผลการดําเนินการ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่มีงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต มีประชาชนเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและต่อต้านการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลลัพธ์ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริตเพิ่มมากขึ้น
๔๐

มิติที่ 4 กำรยกระดับกลไกกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 กำรจัดวำงระบบตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรทุจริต
4.1.1 มีกำรจัดทำและรำยงำนกำรจัดทำระบบตรวจสอบภำยใน
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ลำดับที่ 1
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล
องครักษ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่ วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาด
และลดความเสี ย หายที่ อาจเกิ ดขึ้ น ซึ่ง การตรวจสอบภายในนั้น ยัง ถือ เป็น ส่ ว นประกอบสํ า คั ญที่ แทรกอยู่ใ นการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทําอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่กําหนด โดยผู้บริหาร
สามารถนํ าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โ ดยรวมเป็น ส่ ว นหนึ่ง ของกระบวนการบริห าร เพื่อ ให้ ส ามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการดําเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน
ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องจะทําให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของทางราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานควบคุม ภายใน พ.ศ. 2544
3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
และนโยบายที่กําหนด
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต
ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์ทุกส่วนราชการ
5. พื้นที่ดำเนินกำร
ส่วนราชการทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
6. วิธีกำรดำเนินกำร
6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ ตรวจสอบที่ยอมรับ
โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและ
ความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิ น การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงาน
ด้า นอื่น ๆ ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ เ ป็น ไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บัง คั บ คํ า สั่ ง และมติ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุก
ประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด
6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรื อ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทางราชการ กําหนด เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
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7. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
(ปีงบประมาณ 2566 – 2570)
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
10.3 การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชําระลดน้อยลง
4.1.2 มีกำรจัดทำและรำยงำนกำรจัดทำระบบควบคุมภำยใน
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ลำดับที่ 2
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครั ฐ หรื อเอกชนทั้ง ขนาดเล็ กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุม ภายในจะช่ว ยควบคุม หรือ ลดความเสี่ ย งของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีต
ที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่ กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ
ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะ
เน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดไว้
ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึง
ผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงาน
ทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหล
ทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนด
หน้าที่ และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและ
การบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าว
ทันสมัยอยู่เสมอ
องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนด ระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ กําหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์ ขึ้น
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่
อาจมีขึ้น
3.2 เพื่อให้ มีข้อมูล และรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้ว นและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้ บริห ารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อให้ บุ คลากรมีการปฏิบั ติ ตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสั ญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบั งคับ ต่างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. เป้ำหมำย
เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทํา
ให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. วิธีดำเนินกำร
5.1 แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดินว่าด้วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติ ตามภารกิจและ
ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์ทราบ
6. สถำนที่/ระยะเวลำดำเนินกำร
องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์ (ปีงบประมาณ 2566 – 2570)
7. หน่วยงำนรับผิดชอบ
ทุกกอง/สํานัก ขององค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
8. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 80 ใน
ระดับมาก)
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4.1.3 มีกำรจัดให้มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ลำดับที่ 3
1. ชื่อโครงกำร : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
2. หลักกำรและเหตุผล
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กําหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดตัวชี้วัดไว้ ว่า ในปี
พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ
1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ํากว่
ต่ า 73 คะแนน นอกจากนี้ ยังได้นําผลการประเมิน ITA ไปกําหนดตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย ไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้ คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยใน
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 2570) ได้กําหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ํากว่
ต่ า 57 คะแนน
และหน่วยงาน ที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้กําหนดแผน
ป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย กําหนดให้การปรับ “ระบบ” เพื่อลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในหน่วยงาน ภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่ง ในการพัฒนาเพื่อนําไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ”
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ค วามสํ า คั ญ ยิ่ ง ในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เป็ น
หน่วยงาน ของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้น
การกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น ถือ
เป็นกลไกสําคัญในการ พัฒนาท้องถิ่นซึ่งนําไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์ จึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง จึงกําหนดดําเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตําบล
องครักษ์เพื่อเป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. กลุ่มเป้ำหมำย
ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
5. วิธีดำเนินกำร
1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติดําเนินการต่อผู้มีอํานาจ
2) จัดตั้งคณะทํางานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
3) คณะทํางานดําเนินการประเมินความเสี่ยงการดําเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดําเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริต
4) คณะทํ างานดํา เนิ น การจั ดทํ านวั ต กรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริ ห ารจัดการความเสี่ ย งของการ
ดําเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
5) ดําเนิ น การเผยแพร่ ผ ลการประเมิ น ความเสี่ ยง ซึ่งข้อมู ล ประกอบด้ว ยเหตุการณ์ความเสี่ ยง ระดั บ ความเสี่ ย ง
มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และช่องทางอื่น ๆ
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6) มีการประชุมชี้แจงทําความเข้าใจมาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้แก่ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริต อย่างเคร่งครัด
7) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
8) รายงานผลการดําเนินการ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่มีงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบ
สํานัก/กอง ของ องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงาน/การปฏิบัติ หน้าที่ การดําเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิด การ
ทุจริต จํานวน 1 ชุด
2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง มาตรการ
และการดําเนิ นการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น)
ผลลัพธ์ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ลำดับที่ 4
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักกำรและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้อ งถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติ หน้าที่ ใน
ภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา
การตั้งกะทู้ และระเบี ย บกฎหมายที่เกี่ย วข้องการส่ งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ มีบทบาทใน การตรวจสอ บการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเป็นกลไกสําคัญที่ใช้สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่ง
อํานาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง
แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดู แลการดําเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป
โดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บรรยากาศการทํางานแบบมีส่วนร่วมและมี ประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนํ าไปสู่ความ
โปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต
จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้ าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี ประสิทธิผล เกิด
กลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร
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3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
2) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น
4. กลุ่มเป้ำหมำย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
5. วิธีกำรดำเนินงำน
1) จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม
2) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ในข้อบังคับการ
ประชุมสภา วิธการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
3) แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่าง ๆ
การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การจัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ระยะเวลำดำเนินงำน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่มงี บประมาณที่ใช้ดําเนินการ
8. ผูร้ ับผิดชอบโครงกำร
งานบุคลากร สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
9. ผลผลิ/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ในข้อบังคับ การ
ประชุมสภา วิธการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
2) สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอํานาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย
ผลลัพธ์
สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติ ดตาม และประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหารด้วยความเป็นธรรมตรงไปตรงมา
4.3 มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต
4.3.1 มีแนวปฏิบัติในกำรดำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ลำดับที่ 5
1. ชื่อโครงกำร : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตําบลองครักษ์
2. หลักกำรและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง และ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้า ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลําดับต้น ๆ
เป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก สังคมว่าเป็นองค์กร
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ที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผล
สะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์
ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ ภาค
ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถ
เสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ดําเนินการจัดทํา มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม
2) เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
4. กลุ่มเป้ำหมำย
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
5. วิธีดำเนินกำร
1) กําหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกําหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมาย
กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ
2) กําหนดกระบวนการขั้นตอนในการดําเนินการร้องเรียน
3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดําเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน
4) กําหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางดําเนินการต่อเรื่ องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) กําหนดกระบวนการและขั้นตอนในการลงโทษผู้กระทําผิดการทุจริต
6) กําหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดําเนินการหรือ ความก้าวหน้า
เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
7) กําหนดกระบวนการติดตามตรวจสอบผู้กระทําผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ
8) จัดทําคู่มือ/แนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
(1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการร้องเรียน
(2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน
(3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ
(4) ระยะเวลาในการดําเนินการ และประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดําเนินการร้องเรียน ให้บุคลากรและ
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
9) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและดําเนินการ แก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
10) จัดทําข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
11) รายงานผลการดําเนินการ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
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7. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่มีงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลองครักษ์
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
ผลลัพธ์ ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณาจาก
จํานวน ข้อร้องเรียนจากประชาชนจํานวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน)
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