
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
ขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 



[ก] 
 

คำนำ 
 

 องคการบริหารสวนตำบลกุดนอยไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐาน      
ในการปองกันการทุจริตของหนวยงานใหมีความโปรงใส ความสุจริต บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตลอดจน
แสดงใหเห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการตอตานการทุจริตอยางเปน
รูปธรรม อันจะสงผลตอการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงจะสงผลใหประชาชนเกิดความเชือ่ม่ันและศรัทธาในการทำงานของหนวยงานมากยิ่งข้ึน 
 องคการบริหารสวนตำบลกุดนอยไดพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ใหสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 ป         
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ และแผนปฏิบัติการดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนำหลัก  
ธรรมาภบิาลสำหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตสำหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงใหสอดคลองกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 บทนำ ประกอบดวย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองคกร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงคของการจัดทำแผน เปาหมาย และประโยชนของการจัดทำแผน 
 สวนท่ี 2 ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณท่ีดำเนินการใน      
5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมท้ังสิ้นจำนวน 30 โครงการ ดังนี้ 
  มิติท่ี 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต จำนวน 4 โครงการ 
  มิติท่ี 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส จำนวน 17 โครงการ 
  มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน จำนวน 3 โครงการ 
  มิติท่ี 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จำนวน 6 โครงการ 
 สวนท่ี 3 ประกอบดวย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 องคการบริหารสวนตำบลกุดนอยหวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบั ติการปองกันการทุจริต            
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอยจะเปน      
สวนหนึ่งท่ีชวยขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะนำไปสู
เปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ท่ีกำหนดไววา “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 

องคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 
         30 กันยายน 2565 
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สารบัญ 
 

 หนา  
คำนำ  ก 
สวนท่ี 1 บทนำ  1 - 5 
  1. การประเมนิความเส่ียงการทุจรติในองคกร 
  2. หลักการและเหตผุล    
  3. วตัถุประสงคของการจัดทำแผน  
  4. เปาหมาย  
  5. ประโยชนของการจัดทำแผน 
 
สวนท่ี 2 แผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจรติ   6 - 8 
  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณท่ีดำเนินการแยกตาม 4 มิต ิ
 
สวนท่ี 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัตกิารฯ 9 - 70 
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สวนท่ี 1 
บทนำ 

1. การประเมินความเส่ียงการทุจริตในองคกร 
ลำดับ 

ท่ี 
ข้ันตอน 

การดำเนินงาน 
ประเด็นความเส่ียงการทุจริต Risk 

Score 
มาตรการ 

ควบคุมความเส่ียงการทุจริต 
1 การจัดซื้อจัดจาง 

 
 
 
 
 
 
การควบคุมงานกอสราง
และการต รวจ รั บ พั ส ดุ       
ในงานกอสราง 

ดำเนินการจัดซื้อจัดจางจัดหาพัสดุ 
ไมเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
เชน ดำเนินการจัดหาพัสดุกอน
ไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงาน 
 
 
 
1 . ป ฏิ บั ติ ห น า ท่ี ไม ค รบ ถ วน     
ตามข้ันตอนระเบียบท่ีเก่ียวของ 
2. ไมเปดโอกาสใหประชาชนไดมี
สวนรวมในกระบวนการตรวจรับ
พัสดุ 

สูง 
 
 
 
 
 
 

สูง 

1. มาตรการปรับปรุงและพัฒนา   
ศูนยขอมูลขาวสารแกประชาชน 
2. โครงการเสรมิสรางความโปรงใส 
ในการบริหารงบประมาณ 
3 . ม า ต ร ก า ร เป ด เผ ย ข อ มู ล
ส าธ า รณ ะ แ ล ะ ก ำ กั บ ติ ด ต าม       
การเผยแพรขอมูลสาธารณะของ 
อบต.กุดนอย 
4. กิจกรรมวิเคราะหผลการจัดซื้อ   
จัดจางประจำป 
5. มาตรการปองกันผลประโยชน    
ทับซอนของ อบต.กุดนอย 
6. โครงการจัดเวทีประชาคม 
7. โครงการเผยแพรประชาสัมพันธ
ความรูดานกฎหมายและระเบียบ      
ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานใหแก
บุ ค ล ากรอ งค ก รป กครอ งส วน
ทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 
8. โครงการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการบริหารกิจการ
ของ อบต.กุดนอย 

2 การใชประโยชนทรัพยสิน
ของทางราชการ 

1. นำทรัพยสินของทางราชการ  
ไปใช โดยไม ไดรับอนุญาตจาก
หัวหนาหนวยงาน 
2. นำทรัพยสินของทางราชการไป
ใชประโยชนสวนตน 

สูง 1. โครงการเสริมสรางความโปรงใส  
ในการใชทรัพยสินของทางราชการ 
2 . โ ค ร งก า ร จั ด ท ำ แ ผ น ก า ร
ตรวจสอบภายในประจำป 
3. กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

3 การใหบริการตอ
บุคคลภายนอก 

1. มีการเรียกรับเงินจากผูขอรับ
บ ริ ก า ร น อ ก เ ห นื อ จ า ก
คาธรรมเนียมปกติเพ่ือแลกกับการ
ใหบริการหรือการอนุมัติ อนุญาต 
2. มีการติดสินบนเพ่ือใหไดรับ
บริการเร็วข้ึน 
3 . ให บ ริ ก า ร ไม เป น ไป ต าม
มาตรฐาน   

สูง 1. โครงการเสริมสรางองคความรู   
ดานการตอตานการทุจริต 
2 . โครงการเสริมสรางค า นิ ยม
ตอตานการทุจริต 
3. มาตรการแสดงเจตนารมณใน
การนำหลักคุณธรรมมาใชในการ
บริห ารงานของผูบ ริหาร  อบต .     
กุดนอย ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
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ลำดับ 
ท่ี 

ข้ันตอน 
การดำเนินงาน 

ประเด็นความเส่ียงการทุจริต Risk 
Score 

มาตรการ 
ควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

คุณธรรมและความโปรงใส 
4. มาตรการ No Gift Policy 
5. โค ร งก าร พั ฒ น าระบ บ ก าร
ให บริการประชาชนผ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส (E-service) 
6. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส 
7 . โครงการจัดทำคู มื อสำหรับ
ประชาชนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
8 . โค ร งก าร จั ด ท ำม าต รฐ าน        
การใหบริการประชาชน 
9. มาตรการจัดการเรื่องราวรอง
ทุกข/รองเรียนขอองคการบริหาร
สวนตำบลกุดนอย 
1 0 . ม าต รก าร จั ด ให มี ร ะ บ บ      
และชองทางการรับเรื่องรองเรียน
เก่ี ย ว กับ การ ทุ จริ ต ขอ ง อบ ต .       
กุดนอย 

4 การปฏิบัติงานของพนักงาน
สวนตำบล และการบรรจุ
แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อน
ตำแหนง เลื่อนข้ันเงินเดือน 
การมอบหมายงาน 

1 . พ นั กงานส วนตำบลไม ให
ความสำคัญกับการปฏิ บัติงาน 
ขาดความ รับ ผิ ดชอบต อการ
ปฏิบัติงานตามหนาท่ี 
2. พนักงานสวนตำบลปฏิบัติตาม
นโยบายของผูบริหารโดยไมมี
กฎระเบียบรองรับ 
3. มีความไม เปนธรรมในการ
บ ร รจุ แ ต งตั้ ง  โย ก ย า ย  โอ น    
เลื่อนตำแหนง เลื่อนข้ันเงินเดือน 
การมอบหมายงานโดยพิจารณา
ให ป ระ โยชน เฉพาะพวกพ อ ง    
ของตน 
4. มีการเรียกรับเงินเพ่ือใหไดรับ
การแตงตั้งหรอืเลือ่นตำแหนง 

สูง 1. มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงาน
ต า ม ป ร ะ ม ว ล จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง       
อบต. กุดนอย 
2 . กิจกรรมสรางความโปรงใส      
ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
3. กิจกรรมการจัดทำขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการของ อบต.กุดนอย 
4 . โค ร งก า ร จั ด ท ำ คู มื อ ห รื อ
มาตรฐานการปฏิ บัติงานสำหรับ
เจาหนาท่ี อบต.กุดนอย 
5. มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ
หรือ รับแจ งหรือตรวจสอบพ บ     
การทุจริตของ อบต.กุดนอย 
6. มาตรการออกคำสั่งมอบหมาย
ของ อบต.กุดนอย 
7 . ม าต รก ารก ระ จ าย อ ำน าจ      
ของ อบต.กุดนอย 
8. ม า ต ร ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร      
ความเสี่ยงการทุจริตขององคการ
บริหารสวนตำบลกุดนอย 
9 . กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล… 
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2. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ

เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ     
ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเปนเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมายดังกลาว โดยมียุทธศาสตรชาติ 
20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ท่ีจะเปนแนวทางการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน ในป พ.ศ. 2580 กลาวคือ “ประเทศไทยมี        
ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”     
โดยมีเปาหมายในการพัฒนาประเทศให “ประเทศชาติ ม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา           
อยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศ      
ในหลากหลายมิติ ท้ังการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาส     
และความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กำหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนด
ตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2580 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เพ่ือใหบรรลุผลดังกลาว จึงไดนำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดเปนตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววาหนวยงาน      
ท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 90 คะแนนข้ึนไป โดยในระยะท่ี 2        
(พ.ศ. 2566 - 2570) ไดกำหนดตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2570 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรู      
การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา     
57 คะแนน และหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป   

 องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพรผลคะแนนดัชนี
การรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจำป 2564 ผลปรากฏวาประเทศไทยได      
35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยูในอันดับท่ี 110 โลก ซ่ึงลดลงจากป 2563 ยอมสะทอน   
ใหไดเห็นวาประเทศไทยยังตองแกไขปญหาการทุจริตอยางเรงดวน  

โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
ปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำนวน 7,850 แหง ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐ
ภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจาย
อำนาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย       
เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 
ถือเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนำไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ หากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ปราศจากการทุจริต นำเงินงบประมาณมาพัฒนาทองถ่ินของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน
อยางแทจริงแลว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยัง่ยืน รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยยึดหลัก
แหงการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครอง    
สวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหา     
ในระดับพ้ืนท่ี สวนการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทำไดเทาท่ีจำเปนตามกรอบกฎหมายกำหนด 
และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน   

ดังนั้น… 
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 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลกุดนอยจึงใหความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ควบคูไปกับการปองกันการทุจริต โดยไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและนำไปสู         
การปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย      
(พ.ศ. 2566 – 2570) อันจะสงผลตอการขับเคลื่อนใหบรรลุคาเปาหมายของแผนแมบทฯ ท่ีกำหนดไววา        
ในป พ.ศ. 2570 หนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป 
รวมท้ังประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 
1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา 57 คะแนน   

3. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน 
(1) เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลกุดนอยตอสาธารณชน  

  (2) เพ่ือสรางวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยึดม่ันตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถ่ิน 
ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

(3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอยเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
เปดเผย โปรงใส และตรวจสอบได  

(4) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริต              
ใหสอดคลองและเหมาะสมกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอยท่ีมี
ประสิทธิภาพ เขมแข็ง และลดการทุจริต 

4. เปาหมาย 

 (1) คดีทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอยลดลง รอยละ 50 ในป พ.ศ. 2570  
 (2) องคการบริหารสวนตำบลกุดนอยมีคะแนน ITA เพ่ิมข้ึนและผานเกณฑการประเมิน ITA           
(85 คะแนนข้ึนไป) ในป พ.ศ. 2570 (กรณีท่ียังไมผานเกณฑ ITA) /องคการบริหารสวนตำบลกุดนอย       
ผานเกณฑการประเมิน ITA (85 คะแนนข้ึนไป) และมีคะแนน ITA 90 คะแนนข้ึนไป ในป พ.ศ. 2570          
(กรณีท่ีผานเกณฑ ITA แลว) 

คาเปาหมาย ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 
จำนวนคดีทุจริตลดลง 

(คำนวณจากป 2565) 
รอยละ 10 รอยละ 20 รอยละ 30 รอยละ 40 รอยละ 50 

คะแนน ITA 65 คะแนน 70 คะแนน 75 คะแนน 80 คะแนน 85 คะแนน 
 

5. ประโยชนของการจัดทำแผน    
(1) ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลกุดนอยไดแสดงเจตจำนงสุจริตตอสาธารณชน  

  (2) องคการบริหารสวนตำบลกุดนอยมีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองคกรมีจิตสำนึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยึดม่ันตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิด    
ประโยชนสุขแกประชาชนทองถ่ิน ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน       
และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

(3) องคการบริหาร… 
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(3 ) องคการบริหารสวนตำบลกุดนอยมีการบริหารราชการเปน ไปตามหลักธรรมาภิบาล            
เปดเผย โปรงใส และตรวจสอบได  

(4) ประชาชนมีสวนรวมในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจรติขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 
(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอยท่ีมี

ประสิทธิภาพ เขมแข็ง และลดการทุจริต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สวนท่ี 2… 
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สวนท่ี 2 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
องคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

องคการบริหารสวนตำบลกุดนอยไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจำนวน 30 โครงการ ดังนี้  

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสราง
วัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การเสริมสรางจิตสำนึก
และความตระหนักแกบุคลากร
ทั้ ง ข า ร า ช ก า ร ก า ร เมื อ ง       
ฝ า ย บ ริ ห า ร  ข า ร า ช ก า ร
การเมื อ งฝ าย สภ าท อ งถิ่ น    
และฝายประจำขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

1) โครงการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมายและระเบียบ     
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 
2) มาตรการ “สงเสริมการปฏิบั ติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องคการบริหารสวนตำบลกุดนอย” 
3) โครงการเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทจุริต 
 

0.00 
 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 
 

0.00 
 

0.00 
 

 

 1.2 การเสริมสรางจิตสำนึก
และความตระหนกัแก
ประชาชนทุกภาคสวน         
ในทองถิ่น 

4) โครงการเสริมสรางคานิยมตอตานการทุจริต 
 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

 1.3 การสรางจิตสำนกึ       
และความตระหนกัแกเด็ก    
และเยาวชน 

-       

 รวม จำนวน 4 โครงการ จำนวน 0.00 
บาท 

จำนวน 0.00 
 บาท 

จำนวน 0.00 
 บาท 

จำนวน 0.00 
 บาท 

จำนวน 0.00 
 บาท 

 

2. การบรหิาร… 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การบริหาร
ราชการดวย     
ความโปรงใส 

2.1 การเปดเผยขอมูล
สาธารณะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
 

5) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารเพื่อเผยแพรขอมูล
ขาวสารแกประชาชน 
6) โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารงบประมาณ 
7) มาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร
ขอมูลสาธารณะขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

0.00 
 

0.00 
0.00 

 

0.00 
 

0.00 
0.00 

 

0.00 
 

0.00 
0.00 

 

0.00 
 

0.00 
0.00 

 

0.00 
 

0.00 
0.00 

 

 

 2.2 มาตรการสงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใส 

8) มาตรการแสดงเจตนารมณในการนำหลักคุณธรรมมาใชในการ
บริหารงานของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลกุดนอยดวยการจัดทำ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
9) มาตรการ NO Gift Policy 
10) กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน” 
11) กิจกรรม “วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจำป” 
12) มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบ ริหาร          
สวนตำบลกุดนอย 
13) โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการใชทรัพยสินของทางราชการ 
14) โครงการพัฒนาระบบการใหบ ริก ารประชาชนผ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส (E-Service) 
15) มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส 

0.00 
 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 

 
0.00 

 

0.00 
 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 

 
0.00 

 

0.00 
 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 

 
0.00 

 

0.00 
 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 

 
0.00 

 

0.00 
 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 

 
0.00 

 

 

 2.3 มาตรการลดการใช
ดุลพนิิจในการปฏบิัติงาน 

16) กิจกรรม “การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตำบลกุดนอย” 
17) โครงการจัดทำคูมือสำหรับประชาชนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
18) โครงการจัดทำคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาที่
องคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 
19) โครงการจัดทำมาตรฐานการใหบริการประชาชน 
20) มาตรการออกคำ ส่ั งมอบ หมายขอ งอ งค ก ารบ ริห ารส วน           
ตำบลกุดนอย 
21) มาตรการกระจายอำนาจขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

0.00 
 

0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 

 
0.00 

0.00 
 

0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 

 
0.00 

0.00 
 

0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 

 
0.00 

0.00 
 

0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 

 
0.00 

0.00 
 

0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 

 
0.00 

 

 รวม จำนวน 17 โครงการ จำนวน 0.00 
 บาท 

จำนวน 0.00 
 บาท 

จำนวน 0.00 
 บาท 

จำนวน 0.00 
 บาท 

จำนวน 0.00 
 บาท 

 

3. การสงเสริม… 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การสงเสริม
บทบาทและการมี
สวนรวมของ      
ภาคประชาชน 

3.1 การสงเสริมใหประชาชน  
มีสวนรวมบริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

22) โครงการจัดเวทีประชาคม 
23) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกจิการของ
องคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 
 

30,000 
0.00 

 

30,000 
0.00 

 

30,000 
0.00 

 

30,000 
0.00 

 

30,000 
0.00 

 

 

 3.2 การรับฟงความคิดเห็น 
การรับและตอบสนอง       
เร่ืองรองเรียน/รองทุกข      
ของประชาชน 

24) มาตรการจัดการเร่ืองราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหาร    
สวนตำบลกุดนอย 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

 

 3.3 สงเสริมการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน และบูรณาการ
ทุกภาคสวนเพือ่ตอตาน      
การทุจริต 

-       

 รวม จำนวน 3 โครงการ จำนวน 30,000 
บาท 

จำนวน 30,000  
บาท 

จำนวน 30,000  
บาท 

จำนวน 30,000  
บาท 

จำนวน 30,000  
บาท 

 

4. การยกระดับ
กลไกการตรวจสอบ
การดำเนินงานของ
องคกรปกครอง   
สวนทองถ่ิน 

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารความ
เส่ียงการทุจริต 

25) โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป 
26) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
27) มาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตขององคการบริหาร   
สวนตำบลกุดนอย 

0.00 
0.00 
0.00 

 

0.00 
0.00 
0.00 

 

0.00 
0.00 
0.00 

 

0.00 
0.00 
0.00 

 

0.00 
0.00 
0.00 

 

 

 4.2 การสงเสริมบทบาท    
การตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

28) กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

 

 4.3 มาตรการจัดการ        
เร่ืองรองเรียนการทุจริต 

29) มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบ   
การทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 
30) มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

 

 รวม จำนวน 6 โครงการ จำนวน 0.00 
บาท 

จำนวน 0.00 
 บาท 

จำนวน 0.00 
 บาท 

จำนวน 0.00 
 บาท 

จำนวน 0.00 
 บาท 

 

รวมทั้งสิ้น จำนวน 30 โครงการ จำนวน 30,000  
บาท 

จำนวน 30,000  
บาท 

จำนวน 30,000  
บาท 

จำนวน 30,000  
บาท 

จำนวน 30,000  
บาท 

 

สวนท่ี 3… 
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สวนท่ี 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
################################################################################ 

มิติที่ 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต 
################################################################################ 
 

1.1 การเสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร      
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจำขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1 .1 .1 เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิ บัติราชการตามอำนาจหนาท่ี              
และการประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม 

ลำดับที ่1 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ             
กับการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจำเปนตองดำเนินโครงการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมาย 
และระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิก
สภาทองถ่ิน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหแก บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
เพ่ือใหการบริหารงาน และปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองชอบธรรม ไมเลือกปฏิบัติเกิดประโยชนสูงสุด         
ตอประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ
กฎหมาย ท่ีเก่ียวของในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหมีความพรอมในองคความรู
เก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ 
 3) เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานโดยยึดอำนาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย 

4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน  

 

 

 

 

5. วิธีดำเนินการ... 
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5. วิธีดำเนินการ 
 1) ขออนุมัติดำเนินโครงการ/แผน ตอผูบริหาร 
 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ
สำหรับบคุลากร ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 3) เผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสำหรับบุคลากร 
ผู บ ริห ารและสมาชิ กสภ าท อง ถ่ินผ านช อ งทางท่ี หลากหลาย  เช น  เว็บ ไซต  สื่ อสั งคมออน ไลน                     
บอรดประชาสัมพันธ จดหมายขาว เปนตน  
 4) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
 5) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสำหรับ
บุคลากร ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ินผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน         
บอรดประชาสัมพันธ จดหมายขาว อยางนอย 2 ชองทาง และไมนอยกวาปละ 4 ครั้ง (เผยแพรประชาสัมพันธ
รายไตรมาส) 
 2) บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปน   
แนวทางการปฏบิัติหนาท่ีและบริหารราชการ ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ     
ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนได      
สวนเสีย (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับท่ี 2… 
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ลำดับที่ 2 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบรหิารสวนตำบลกุดนอย” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลกุดนอยไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน    
ทางจรยิธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทำผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกำหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรง
แหงการกระทำ นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดกำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการ
พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกำหนดให
ขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตำแหนงหนาท่ีและไมกระทำการอันเปน  
การขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7      
/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรนำแนวทางการดำเนินการดังกลาว    
มาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน องคการ
บริหารสวนตำบลกุดนอยจึงไดจัดทำมาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการ
บริหารสวนตำบลกุดนอย” ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจำทุกระดับนำไปใชในการปฏิบัติ
หนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน        
หรือการมีผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค  
 1) เพ่ือเปนเครื่องมือกำกับความประพฤติของขาราชการใหมีความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบตัิงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
 2) เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ ท้ังในระดับองคกร ระดับบุคคล
และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย เพ่ือใหการ
ดำเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3) เพ่ือทำใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
 4) เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอำนาจ     
ในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชน   
และตอสังคม ตามลำดับ 
 5) เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน      
รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

4. กลุมเปาหมาย… 
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4. กลุมเปาหมาย 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจางท่ัวไป ขององคการ
บริหารสวนตำบลกุดนอย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการตอผูมีอำนาจ 
 2) กำหนดแนวทาง รูปแบบ และชองทางในการเผยแพรประมวลจริยธรรมสำหรับบุคคลในองคกร   
และสาธารณชน 
 3) ประสานงานบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดำเนินการตามแนวทางและรูปแบบท่ีกำหนด 
 4) ดำเนินการเผยแพรประมวลจริยธรรมเพ่ือใชเปนคานิยมสำหรับองคกร ขาราชการทุกคนพึงยึดถือ
เปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ ตามแนวทางและรูปแบบท่ีกำหนด 
 5) ดำเนินการเผยแพร ประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรม เปดเผยเปนการท่ัวไปแกสาธารณชน
ใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ           
เรื่อง กำหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐ
เปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบท่ีกำหนด) 
 6) ประเมินและติดตามผลการดำเนินการ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพรประมวลจริยธรรม อยางนอย 2 ชองทาง 
  2) คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจางท่ัวไป มีความรู     
ความเขาใจแนวทางการปฏิบัติ ตัวตามประมวลจริยธรรม ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบ
ประเมินผล)  
 ผลลัพธ 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ พนักงานปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตำบลกุดนอยปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย (สำรวจโดยใชแบบ
ประเมินติดตามผล) 

 

 
1.1.3 เสริมสรางจิตสำนึก… 
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1.1.3 เสริมสรางจิตสำนึกและคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 
 

ลำดับที ่3 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต 

2. หลักการและเหตผุล 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริต   
และประพฤติมิชอบ กำหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุงเนนการสราง
วัฒนธรรมสุจริต สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหมีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลกุดนอยจึงไดกำหนดดำเนินโครงการเสริมสรางองคความรูดานการ
ตอตานการทุจริตข้ึน เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอยมีความรูความเขาใจในการตอตาน
การทุจริต สอดสองเฝาระวังไมใหเกิดการกระทำการทุจริต รวมกันตอตานการทุจริต อันจะนำไปสูการเปน
องคกรท่ีปลอดทุจริตในท่ีสุด 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 
 2) เพ่ือใหคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ        
พนักงานท่ัวไป เฝาระวังการทุจริต และรวมกันตอตานการทุจริต 

4. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ พนักงานท่ัวไป ขององคการ
บริหารสวนตำบลกุดนอย  

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการและขออนุมัติตอผูมีอำนาจ 
 2) ประสานบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือกำหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพรขอมูล 
 3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสำนึกดานการตอตาน      
การทุจริต  
 4 ) นำขอมูลท่ีไดมาจัดทำเปนสื่อเสริมสรางองคความรูตามรูปแบบท่ีกำหนด (เชน แผนพับ       
จดหมายขาว วีดิทัศน ปายประชาสัมพันธ เปนตน) 
 5) ดำเนินการเผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบ     
และถือปฏิบัติอยางเครงครัด ตามแนวทางและชองทางท่ีกำหนด 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 
 
 

7. งบประมาณดำเนินการ… 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต  
 1) มีการเผยแพรขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตจำนวนอยางนอย 4 เรื่องข้ึนไป 
 2) คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ พนักงานท่ัวไป      
มีความรูดานการตอตานการทุจริต (สำรวจโดยใชแบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
 ผลลัพธ 
 คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ พนักงานท่ัวไป       
เฝาระวังการทุจริต และรวมกันตอตานการทุจริต (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 การสรางจิตสำนึก… 
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1.2 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
1.2.3 เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 

ลำดับที ่4 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสรางคานิยมตอตานการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการ    
ตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ถือเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนำไปสูการพัฒนา
ท่ัวท้ังประเทศ ท้ังนี้  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง        
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ตลอดจนหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และในการปฏิบัติหนาท่ีนั้นตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยคำนึงถึงหลกัธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  
 รวมท้ัง แผนการปฏิรูปดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดกำหนด      
กลยุทธดานการปองกันและเฝาระวังท่ีมุงเนนการเรงสรางการรับรูและจิตสำนึกของประชาชนในการตอตาน
การทุจริตประพฤติมิชอบ สงเสริมใหประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีสวนรวมในการตอตานทุจริต 
รวมถึงสรางลักษณะนิสัยไมโกงและไมยอมใหผูใดโกง เพ่ือตอตานการทุจริต โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน          
และผูปกครอง 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลกุดนอยจึงใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริตโดยเริ่มจาก       
การสรางจิตสำนึกใหเด็ก เยาวชน และประชาชน ตอตานการทุจริต โดยไดจัดทำโครงการเสริมสรางคานิยม   
การตอตานการทุจริต เพ่ือเปนการปลูกฝงคานิยม ให มี ทัศนคติ  วิสัยทัศน ในการตอตานการทุจริต           
รวมท้ังรณรงคใหประชาชนจากทุกภาคสวนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ ท่ีเปนกลไกในการแกไขปญหา
การทุจริตใหมีประสทิธภิาพมากยิ่งข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริม และสรางจิตสำนึกใหตระหนักถึงการสรางคานิยมและการเฝาระวังตอตานการทุจริต
ใหแกเด็ก เยาวชนและประชาชน 
 2) เพ่ือรณรงคใหเด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรูความเขาใจและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 3) เพ่ือเปนการวางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจรติคอรรัปชั่นไปสูประชาชนทุกภาคสวน 

4. กลุมเปาหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลกุดนอย  

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดหาขอความท่ีเก่ียวของกับการสรางคานิยมการตอตานการทุจริต 
 2) จัดทำสื่อในรูปแบบตามชองทางท่ีกำหนดไว 
 
 

3) เผยแพรใหเด็ก… 
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 3) เผยแพรใหเด็ก เยาวชน ประชาชน ภายในเขตพ้ืนท่ี  
 4) ประเมินติดตามผลการดำเนินการ 
 5) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 เผยแพรสื่อการสรางคานิยมตอตานการทุจริต อยางนอย 2 ชองทาง 
 ผลลัพธ 
 1) เด็ก เยาวชน และประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความรูความเขาใจและมีความตระหนัก
รวมกันในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นไมนอยกวารอยละ 70 (สำรวจโดยใชแบบประเมินผล) 
 2) ประชาชนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริต ไมนอยกวารอยละ 70 ของประชาชนท่ีเขารวม
โครงการ (สำรวจจากรายชื่อผูทำแบบประเมินผลในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลกุดนอย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติท่ี 2... 
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################################################################################# 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส 
################################################################################# 
2.1 การเปดเผยขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 2.1.1 การเปดเผยขอมูลการบริหารงานและการดำเนินงาน 

ลำดับที่ 5 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศนูยขอมูลขาวสารเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหรัฐตองจัดการใหประชาชนมีโอกาส
กวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดำเนินการตาง ๆ ของรัฐเปนสิ่งจำเปน เพ่ือท่ีประชาชน       
จะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง และมีสิทธิไดรูขอมูล
ขาวสารของราชการ  
 ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด องคการบริหารสวนตำบลกุดนอย
จึงไดมีศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร รวมท้ังดำเนินการปรับปรุงขอมูล
ขาวสารใหครบถวน และเปนปจจุบัน ผานชองทางในสื่อตางๆ ของหนวยงาน 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน  
 2) เพ่ือมีหนวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานสำหรับประชาชน 
 3) เพ่ือจัดแสดงขอมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหนาท่ีตอสาธารณชน 
 4) เพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลและการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตำบลกุดนอย 

4. กลุมเปาหมาย  
 ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน เพ่ือดำเนินการใหมี       
การเผยแพรขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ    
 2) แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสาร  
 3) จัดตั้งหนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทำการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 4) จัดทำสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทและอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
รวมท้ังมีการแสดงขอมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอยางชัดเจน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ               
และเปนปจจุบนัทางเว็บไซตของหนวยงานและสื่ออ่ืน ๆ 
 
 
 

5) จัดทำขอมูล… 



 

[18] 
 

 5) จัดทำขอมูลแสดงการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย     
เพ่ือเผยแพรตอสาธารณชน ผานสื่อชองทางตางๆ ของหนวยงานเปนระยะ สม่ำเสมอ โดยใหขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง         
การจัดซ้ือจัดจาง การใชจายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎ ขอบงัคับท่ีกำหนดแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
 6) จัดใหมีชองทางการสื่อสารเพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ ท่ีจะติดตอสอบถาม
หรือขอขอมูล หรือรับฟงคำติชม/แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ เชน  
  - มีหมายเลขโทรศัพทเฉพาะท่ีมีเจาหนาท่ีใหบริการขอมูลตลอดระยะเวลาทำการ  
  - แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการท่ีจะติดตอ
สอบถาม/ขอขอมูล/แสดงความคิดเห็น  
  - มีชองทางการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดตั้งศูนยบริการรวม กลอง/ตูรับฟง      
ความคิดเห็น การประชุมรับฟงความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน เว็บบอรด เปนตน  
 7) ปรับปรุงระบบการใหขอมูลการดำเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพท เฉพาะ          
และ/หรือระบบ Call Center  
 8) จัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตสำหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 
 9) จัดทำรายงานผลสถิติผูมารับบริการ รวมท้ังขอเสนอแนะในการใชบริการ และสรุปผลเสนอ
ผูบริหาร 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลดั องคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) มีจำนวนชองทางการประชาสัมพันธ อยางนอย 2 ชองทาง 
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบลกุดนอย   

ใหมีขอมูลท่ีครบถวนถูกตองเปนปจจุบัน   
ผลลัพธ 
ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใชบริการศูนยขอมูลขาวสารไมต่ำกวารอยละ 80 (ใชแบบสำรวจ

ความพึงพอใจการใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1.2 การเปดเผยขอมูล… 
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2.1.2 การเปดเผยขอมูลการบริหารเงินงบประมาณ 
 

ลำดับท่ี 6 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะดวยตนเอง         
ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการ
สาธารณะ แตตองเปนไปตามอำนาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกำหนดไว ดังนั้น การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย 
สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ     
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกำหนดใหการจัดซ้ือจัดจาง ใหสวนราชการ
ดำเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอยเปนไปอยางโปรงใส 
ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงดำเนินโครงการเสริมสราง
ความโปรงใสในการบริหารงบประมาณ เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางได
ทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 
 2) เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏบิัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 3) เพ่ือปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

4. กลุมเปาหมาย 
 1) บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 
 2) ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลกุดนอย  

5. วิธีดำเนินการ 
 1) รวบรวมขอมูลแผนการใชจายงบประมาณประจำป แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือจัดหาพัสดุ 
 2) เผยแพรแผนการใชจายงบประมาณประจำป แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือจัดหาพัสดุ ใหประชาชน    
ไดทราบผานทางเว็บไซตและชองทางตางๆ 
 3) ฝกอบรมใหบุคลากรภายในและประชาชนใหมีความรูเก่ียวของกับการพัสดุ 
 4) จัดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ    
เชน สังเกตการณ ติดตามผลการดำเนินการในการจัดซ้ือจัดจาง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เปนตน 
 5) ประชุมกำกับติดตามการใชจายงบประมาณประจำป 
 
 

6) รายงานผล... 
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 6) รายงานผลการดำเนินการ และเผยแพรผลการดำเนินงานใหบุคลากรภายในหนวยงาน            
และสาธารณชนใหทราบโดยท่ัวกัน ผานชองทางตางๆ ไดแก 
  7.1) ผลการดำเนินโครงการ 
  7.2) รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณประจำป  
  7.3) รายงานสรุปผลการใชจายงบประมาณประจำปตามวงรอบท่ีกฎหมาย/ระเบียบกำหนด 
  7.4) รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางรายเดือนและรายป  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรบัผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง และการพัสดุ อยางนอย 2 ชองทาง 
 ผลลัพธ 
 จำนวนขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.3 การเปดเผยขอมูล… 
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 2.1.3 การเปดเผยขอมูลและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 

ลำดับที ่7 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะ       
ขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบลกุดนอยมีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการจัดหา
รายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การท่ีองคการ
บริหารสวนตำบลกุดนอยจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตอง
บริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพ่ือสรางความโปรงใสในการบริหารราชการ และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอยได จึงไดจัดทำมาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ             
และมาตรการกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอยเพ่ือใหมีการ
เผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎขอบังคับท่ีกำหนดไวรวมท้ังจัดใหมีการปดประกาศ 
เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน เพ่ือสงเสริมบทบาทการมี
สวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกำหนดไว       
เชน ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซ้ือ     
จัดจาง ฯลฯ 
 2) เพ่ือกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกำหนด  

3) เพ่ือกำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับ        
การปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน  

4) เพ่ือใหการบริหารราชการเกิดความโปรงใส และประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลกัธรรมาภิบาล  

4. กลุมเปาหมาย 
 สำนัก กอง สวน และฝายตางๆ ในองคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร        
ขอมูลสาธารณะขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

2) ประชุมคณะทำงานฯ  
2.1) กำหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือกำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเผยแพรขอมูลของ

องคการบริหารสวนตำบลกุดนอยตอสาธารณชน โดยพิจารณาใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีเปนประโยชน          
กับสาธารณชนใหเปนปจจุบันทางเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสื่อออนไลนรูปแบบอ่ืน ๆ      
และชองทางท่ีหลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

 
2.1.1) ขอมูลพ้ืนฐาน… 
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  2.1 .1 ) ขอมูล พ้ืนฐาน  ไดแก  โครงสรางการแบ งสวนราชการของหนวยงาน          
ขอมูลผูบริหาร อำนาจหนาท่ี แผนยุทธศาสตร หรือแผนพัฒนาหนวยงาน ขอมูลการติดตอ กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
ขาวประชาสัมพันธ การปฏิสัมพันธขอมูล เครือขายสังคมออนไลน (Social Network)  

2.1.2) การบริหารงาน ไดแก แผนการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตาม          
การดำเนินงานประจำปรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำป คูมือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การใหบริการ E – Service  

2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ  ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจำป 
รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณประจำปรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการใชจาย
งบประมาณประจำป แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง
หรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2.1.5) การสงเสริมความโปรงใส ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และการ
เปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม  

2.2) กำหนดแนวทาง/มาตรการกำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ เผยแพรขอมูลขาวสาร       
การใหบริการตาง ๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานท่ีใหบริการอยางชัดเจน เพ่ือเปนประโยชน     
ตอประชาชน  

3) ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร
ขอมูลสาธารณะขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

4) รายงานผลการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะขององคการ
บริหารสวนตำบลกุดนอยใหผูบริหารทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) มีการเปดเผยขอมูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนกับสาธารณชนใหเปนปจจุบันทางเว็บไซตขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและสื่อออนไลนรูปแบบอ่ืน ๆ และชองทางท่ีหลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

   - ขอมูลพ้ืนฐาน 
   - การบรหิารงาน 
 

- การบริหารเงินงบประมาณ... 
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   - การบริหารเงินงบประมาณ 
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   - การสงเสริมความโปรงใส 
2) มีการเผยแพรขอมูลสาธารณะใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกำหนดไว   

 3) กำกับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกำหนด  

4) กำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน  

ผลลัพธ 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจตอการเผยแพรขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน           

ไมต่ำกวารอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ) 
2) ภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 มาตรการสงเสริม… 
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2.2 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
 2.2.1 การแสดงเจตนารมณในการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต        
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 

 

ลำดับที่ 8 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณในการนำหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร
องคการบริหารสวนตำบลกุดนอยดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม        
และความโปรงใส 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบลกุดนอยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริต      
ในระดับทองถ่ิน และคาดหวังวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะเปนกลไกท่ีสำคัญในการสรางวัฒนธรรมสุจริต 
รวมท้ังผูบริหารมีความมุงม่ันท่ีจะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน มีการบริหาร        
ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวม
ของประชาชน จึงไดมีการดำเนินการจัดทำมาตรการแสดงเจตนารมณในการนำหลักคุณธรรมมาใชในการ
บริหารงานของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลกุดนอยดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส  

3. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริมใหผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลกุดนอยแสดงเจตนารมณในการนำหลักคุณธรรม

มาใชในการบริหารงานของผูบริหาร ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม      
และความโปรงใส 

2) เพ่ือประชาสัมพันธการจัดทำแผนปฏิบั ติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ คุณธรรม               
และความโปรงใสขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอยสูการรับรูของสาธารณชน  

3) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการ
บริหารสวนตำบลกุดนอย 

4. กลุมเปาหมาย 
 1) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง  
 2) ประชาชน 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติตอผูมีอำนาจ 
 2) กำหนดรูปแบบ/แนวทาง/ชองทางในการแสดงเจตนารมณฯ 
 3) จัดทำประกาศเจตนารมณในการนำหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร 
 4) ผูบริหารกำหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพ่ือพัฒนาหนวยงาน ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตฯ 
 4) เผยแพรประกาศเจตนารมณฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ชองทาง ท่ีกำหนด 
 5) จดัตั้งคณะทำงานเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
 

6) จดัทำแผน... 
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 6) จดัทำแผนปฏบิัติการปองกันการทุจริตฯ  
 7) เผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ตามชองทางและรูปแบบท่ีกำหนด 
 8) ผูบริหารควบคุมติดตามใหดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 9) ติดตาม ประเมินผลการปฏบิัติตามแผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 
 10) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลกุดนอย  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีประกาศเจตนารมณในการนำหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร ดวยการจัดทำ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
 2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผูบริหาร เพ่ือพัฒนาหนวยงาน ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส  
 3) มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหาร     
สวนตำบลกุดนอย พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตำบลกุดนอย มีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2 การจดัทำมาตรการ... 
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 2.2.2 การจัดทำมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 
 

ลำดับที่ 9 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 

2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริต   
และประพฤติมิชอบ ไดกำหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดใหการพัฒนาคานิยม     
ของนักการเมืองใหมีเจตนารมณท่ีแนวแนในการทำตนเปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย
สุจริต เห็นแกประโยชนสวนรวม เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนำไปสูเปาหมาย “ประเทศไทยปลอด     
การทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 อีกท้ังแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ     
ประเด็นปฏิรูปดานการปองปราม ไดกำหนดกลยุทธใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐ           
หรือผูบังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต              
และประพฤติมิชอบ และเปนตัวอยางในการบริหารงานดวยความซ่ือตรงและรับผิดชอบ กรณีปลอยปละละเลย
ไมดำเนินการใหถือเปนความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

องคการบริหารสวนตำบลกุดนอยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริต       
ในระดับทองถ่ินเอง มีความมุงม่ันท่ีจะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน มีการบริหาร
ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวม
ของประชาชน ผูบริหารไดใหความสำคัญกับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตเปนอยางยิ่ง จึงไดเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกรในการปองกันการทุจริตโดยการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy ข้ึน เพ่ือหลีกเลี่ยง          
การกระทำอันอาจมีผลตอดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ี ซ่ึงนำไปสู การเลือกปฏิบัติ             
หรือกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน  

3. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมในการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 
2) เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคการบริหาร

สวนตำบลกุดนอยมีวัฒนธรรมองคกร NO Gift Policy  

4. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำประกาศใช NO Gift Policy พรอมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
 2) ผูบริหารประกาศใช NO Gift Policy  
 3) เผยแพรประกาศใช NO Gift Policy ใหแกบุคคลภายในองคกรและสาธารณชนใหรับทราบโดยท่ัวกัน 
 4) ประเมินผลและติดตามผลการใชมาตรการ NO Gift Policy 
 5) รายงานผลการดำเนินการ 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ… 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) มีประกาศใช NO Gift Policy จำนวน 1 ฉบับ 
2) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย

ดำเนินการตามแนวทาง NO Gift Policy จำนวนรอยละ 100 (สำรวจโดยใชแบบประเมิน/แบบ
สำรวจ) 

 ผลลัพธ 
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมมีเรื่องรองเรียน
เรื่องสินบน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับท่ี 10… 
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ลำดับที ่10 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซ่ึงใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการ
พัฒนาผลงาน ซ่ึงองคการบริหารสวนตำบลกุดนอยไดใหความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ    
หรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่องลำดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่ง      
เรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ดังนั้น องคการ
บริหารสวนตำบลกุดนอยจึงไดดำเนินกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 

4. กลุมเปาหมาย 
 พนักงานสวนตำบลองคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน โดยแตงตั้งปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการ       
เปนกรรมการ และขาราชการท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 
 2) แตงตั้ งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน            
โดยประกอบดวย ประธานกรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ และขาราชการ        
ท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 
 3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาท่ีให
คำปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคกรปกครอง
ส วนท อง ถ่ิน  รวบรวมและเสนอผลการพิ จารณ ากลั่ นกรองการประเมินผลการปฏิ บั ติ ราชการ                   
ใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการเสนอมา  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 
 
 

7. งบประมาณดำเนินการ… 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 บุคลากรของหนวยงานมีความพึงพอใจตอระบบของการเลื่อนข้ันเงินเดือนไมต่ำกวารอยละ 80 
(สำรวจโดยแบบประเมิน) 
 ผลลัพธ 
 ขอรองเรยีนในการเลื่อนข้ันเลื่อนเงินเดือนลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับท่ี 11... 
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ลำดับที ่11 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจำป” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงกำหนดใหมี         
การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุด       
กับประชาชนองคการบริหารสวนตำบลกุดนอยจึงไดดำเนินกิจกรรม “วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจำป” 
เพ่ือปรับปรุงการจัดหาพัสดุใหมีความโปรงใสและมีประสิทธิภาพในการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณถัดไป  

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือทราบปญหาอุปสรรคในการจัดซ้ือจัดจาง 
 2) เพ่ือใหไดขอมูลในการวางแผนการบริหารงานการจัดซ้ือจัดจางใหมีประสิทธิภาพ 
 3) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ 

4. กลุมเปาหมาย 
 ผูรับผิดชอบปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดเก็บขอมูลในการจัดซ้ือจัดจาง 
 2) วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง 
 3) สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
 4) รายงานผลการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจางแกผูบริหาร เพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง        
ในปงบประมาณถัดไป 
 5) เผยแพรขอมูลใหบุคลากรของหนวยงานและประชาชนไดรับทราบท่ัวกัน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 กองคลงั องคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) รายงานผลการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจางประจำป จำนวน 1 ฉบับ 
2) มีการเผยแพรผลการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจางประจำปแกสาธารณชน อยางนอย 2 ชองทาง 
ผลลัพธ 

 ขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณถัดไปลดลง  
 
 

ลำดับท่ี 12... 
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ลำดับที่ 12 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี กำหนดใหมีการบริหาร
ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน
รวมท้ัง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561          
ไดกำหนดการดำเนินการเพ่ือปองกันมิใหเกิดการขัดกันระหวางประโยชนสวนบคุคลกับประโยชนสวนรวม  
 ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตำบลกุดนอยใหความสำคัญกับการดำเนินการเพ่ือปองกันมิใหเกิดการ
ดำเนินการท่ีขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม จึงไดจัดทำ “มาตรการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย” 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหการปฏิบตัิงานโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
 2) เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 3) เพ่ือปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 

4. กลุมเปาหมาย 
 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 
 2) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการ
บริหารสวนตำบลกุดนอย และเผยแพรใหสาธารณชนไดทราบท่ัวกัน  
 3) จัดทำคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองาน    
ในการจัดหาพัสดุ และเผยแพรใหสาธารณชนไดทราบท่ัวกัน 
 4) ปรับปรุงข้ันตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของ       
กับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 5) ดำเนินการตามมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน 
 6) รายงานผลการดำเนินการและเผยแพรรายงานผลแกสาธารณชน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 
 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ… 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีประกาศใชมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน จำนวน 1 ฉบับ 

ผลลัพธ 
 จำนวนขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ลดลง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับที ่13… 
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ลำดับที ่13 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการใชทรัพยสินของทางราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะดวยตนเอง        
ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตาง ๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการ
สาธารณะ แตตองเปนไปตามอำนาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกำหนดไว ดังนั้น การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย 
สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือใหการบริหารการใชทรัพยสินของทางราชการเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจำเปนตองดำเนินโครงการเสริมสรางความโปรงใส   
ในการใชทรัพยสินของทางราชการ เพ่ือใหมีการบริหารทรัพยสินของทางราชการท่ีโปรงใส เปดเผย ตรวจสอบ
ได เกิดประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารทรัพยสินของหนวยงาน 
 2) เพ่ือปองกันไมใหเกิดการใชประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตน 

4. กลุมเปาหมาย 
 1) บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 
 2) ประชาชน 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสินของราชการ
กฎหมาย โดยกำหนดข้ันตอนปฏิบัติท่ีชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมท่ีมีรูปแบบท่ีสะดวก     
เปดเผยและตรวจสอบได ท้ังกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
 2) จัดทำคู มือเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติ เก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสิน           
ของราชการ  
 3) เผยแพรประชาสัมพันธแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสิน 
แผนผังข้ันตอนในการดำเนินการใหบุคลากรและประชาชนไดรับทราบทางชองทางตางๆ 
 4) ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใชทรัพยสิน      
ของราชการ การยืมทรัพยสินของราชการ โดยวางระบบการจัดทำระเบียนการเบิกทรัพยสินของราชการ 
ทะเบียนการยืมทรัพยสินของราชการอยางเปนระบบ 
 5) รายงานผลการดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 
 
 

7. งบประมาณดำเนินการ... 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรบัผิดชอบ  
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสินของราชการกฎหมาย 
อยางนอย จำนวน 1 ฉบับ 
 ผลลัพธ 
 จำนวนขอรองเรียนเก่ียวกับการแสวงหาประโยชนจากทรัพยสินของราชการ ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับท่ี 14... 
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ลำดับที ่14 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service)  

2. หลักการและเหตุผล  
 การขับเคลื่อนองคกรโดยการพัฒนาระบบงานบริการ ใหอยูในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส            
(e-Service) ไดเขามามีบทบาทสำคัญอยางยิ่ง โดยทำใหผูรับบริการไดรับ ความสะดวก รวดเร็ว ดวยความ
โปรงใส และสามารถปรับตัวใหตรงกับความตองการใหม ๆ ไดตลอดเวลา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบ      
การบริการดวย e-Service จะสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ดานการปรับสมดุล     
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี  4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยง                
ในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช มีระบบการบริหารจัดการขอมูล    
ท่ีมีความเชื่อมโยงระหวางหนวยงานและแหลงขอมูลตาง ๆ นำไปสูการวิเคราะหการจัดการขอมูลขนาดใหญ 
เพ่ือการพัฒนานโยบายและการใหบริการภาครัฐ นอกจากนั้น การพัฒนางานบริการภาครัฐในรูปแบบ          
e-Service นับไดวาเปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ซ่ึงใหทุกหนวยงานนำเทคโนโลยี      
มาประยุกตใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชนอยางเต็มท่ี เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว แมนยำ       
และมีประสิทธิภาพ อีกท้ังตองเปนระบบท่ีประชาชนสามารถตรวจสอบ ความโปรงใสในการทำงานของภาครัฐ
ไดอีกดวย ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือเปนหนวยงานภาครัฐท่ีมีหนาท่ีบริการสาธารณะ และอำนวย    
ความสะดวกใหแกประชาชนตามภารกิจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดังนั้น จึงไดจัดทำโครงการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) 
เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ โดยทำใหผูรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว           
และมีความโปรงใส 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกผูมาขอรับบริการ โดยผูขอรับบริการไมจำเปนตองเดินทางมาติดตอ
ดวยตนเองอีก 

2) เพ่ือลดคาใชจายในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน  
3) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบริการ และสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนผูรับบริการในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลกุดนอย  

5. วิธีดำเนินการ 
 1) แตงตั้ งคณะทำงานในการจัดทำระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส              
(E-Service) 
 2) กำหนดภารกิจในการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนกิส (E-Service) 
 3) จัดทำระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) โดยประชาชน
ผูรับบริการสามารถขอรับบริการตามอำนาจหนาท่ีหรือภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผานทางเว็บไซต
หรือเครือขายอินเทอรเน็ต โดยเปนชองทางท่ีชวยอำนวยความสะดวกใหแกผูมาขอรับบริการ โดยผูขอรับ
บริการไมจำเปนตองเดินทางมาติดตอดวยตนเองอีก เชน 
 

- ระบบยื่นคำรอง... 
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  - ระบบยื่นคำรองออนไลนผานทาง Google Form เพ่ือขอจัดเก็บก่ิงไมใบไม 
  - ระบบยื่นคำรองออนไลนผานทาง Google Form เพ่ือขอรบับริการถังขยะ 
  - ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน 
  - ระบบกรอกขอมูลคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/เบี้นคนพิการท่ีมีชองทางการ
แนบไฟลเอกสารหลกัฐานโดยผูขอรับบริการไมตองเดินทางมาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 4) เผยแพรประชาสัมพันธระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service)       
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน เว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สื่อออนไลน ฯลฯ 
 5) จัดทำคูมือ/แนวทางการใชงานระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) 
 6) จัดทำขอมูลสถิติการใหบริการ E-Service โดยแยกขอมูลเปนรายเดือนใหครบทุกเดือน  
 7) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
 8) รายงานผลการดำเนินการ   

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณท่ีดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ 
 ทุกสำนัก/กอง ขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) อยางนอย 1 ภารกิจ 
 ผลลัพธ 
 1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
ของหนวยงานไมนอยกวา รอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ) 

2) จำนวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2.3 การจัดทำแผน… 
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2.2.3 การจัดทำแผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจริต 
 

ลำดับที ่15 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดทำแผนปฏบัิติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบลกุดนอยใหความสำคัญกับการปองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐาน      
การปองกันการทุจริตใหมีความโปรงใสความสุจริต และบงัเกิดประโยชนสุขแกประชาชน จึงไดดำเนินการจัดทำ 
“แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2566 – 2570)” เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลกุดนอยบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริต            
ตามหลักธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน 

3. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 
2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

5. วิธีดำเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 2) ประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน    
การทุจริต,วิเคราะหประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
 3) เผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ชองทาง ท่ีกำหนด รวมถึงรายงานการทำ
แผนฯ แกหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน รายงานการทำแผนฯ ใหแก สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผานระบบ
รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
(E – PlanNACC) ทางเว็บไซตสำนักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th  เปนตน 
 4) ประชาสัมพันธชี้แจงสรางความรูความเขาใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
ใหแกเจาหนาท่ีและหนวยงานท่ีเก่ียวของนำแผนฯ ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5) ปฏบิัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
 7) รายงานผลการดำเนินการแกผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน รายงานการทำแผนฯ ใหแก 
สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผานระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุ จ ริ ต ข อ งอ งค ก ร ป ก ค ร อ งส ว น ท อ ง ถ่ิ น  (E – PlanNACC) ท า ง เว็ บ ไซ ต ส ำ นั ก ง า น  ป .ป .ช . 
http//www.nacc.go.th เปนตน 
 8) เผยแพรรายงานผลการดำเนินงานใหสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 
 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ… 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหาร        
สวนตำบลกุดนอย พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตำบลกุดนอยมีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 มาตรการลดการใชดุลพินิจ… 
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2.3 มาตรการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
 2.3.1 จัดทำขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรใหปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต   
มีคุณธรรมจริยธรรม ใชดุลพินิจดวยความสุจริตภายใตกรอบธรรมาภิบาล 

ลำดับที ่16 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย” 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา      
การปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคำนึงถึง     
ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ       
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไววา เพ่ือประโยชน
ในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกำหนดมาตรการกำกับ          
การปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดง        
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กำหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระ
ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ 
ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลา      
ท่ีกำหนด 
 องคการบริหารสวนตำบลกุดนอยจึงไดจัดใหมีการจัดทำขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
โดยมีการลงนามในขอตกลงการปฏิบตัิราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตำบลกุดนอยกับปลัดองคการ
บริหารสวนตำบลกุดนอย และหัวหนาสำนักปลัด/ผูอำนวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทำขอตกลงทุกป 
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย 
เปนไปอยางมีประสทิธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 
 2) เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลง     
การปฏิบัติราชการ  

4. กลุมเปาหมาย 
 พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ พนักงานท่ัวไป ขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย  

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดยจัดทำขอตกลง   
การปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดำเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาว
บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับ
ผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน        
กับปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด      
พรอมคณะทำงานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้ 

1.1) การบริหารราชการ… 
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1.1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
1.2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 
1.3) การบรหิารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
1.4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  1.5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
1.6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 2 ) ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบั ติงานทราบ และทำความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด            
และกรอบการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 
 3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  
  - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด 
เปนตน 
  - ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกำกับดูแลตัวชี้วัด          
และผูจัดเก็บขอมูล เพ่ือใหการดำเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด และการมีสวนรวมของผูบริหาร       
ของหนวยงานในการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานดังกลาว 
 4) รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
หรือตัวชี้วัดท่ีกำหนด 
 5) วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 
 6) ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผล        
การปฏิบัติราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 
 7) รายงานผลการดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง ขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง 
 ผลลัพธ 
 จำนวนขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหนวยงานลดลง 
 
 
 

2.3.2 มีการจัดทำ... 
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 2.3.2 มีการจัดทำแผนภูมิข้ันตอน/คูมือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับ    
การบริการประชาชน รายละเอียดท่ีเก่ียวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทำการและในระบบเครือขาย
สารสนเทศขององคกรปกรองสวนทองถิ่น 
 

ลำดับที ่17 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจดัทำคูมือสำหรับประชาชนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ปจจุบันหนวยงานภาครัฐมีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจำนวนมาก กำหนดใหการประกอบกิจการ   
ของประชาชนตองผานการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การข้ึนทะเบียน และการแจง ในการขออนุญาต 
ดำเนินการตาง ๆ กับหนวยงานของรัฐไมวาแหงเดียว หรือหลายแหง อีกท้ังกฎหมายบางฉบับไมไดกำหนด 
ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานท่ีจำเปน รวมถึงข้ันตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน ทำให เกิด            
ความคลุมเครือ ไมชัดเจน อันเปนการสรางภาระแกประชาชนอยางมากและเปนอุปสรรคตอการ               
เพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการคาโลก ดังนั้น เพ่ือใหมีกฎหมายกลางท่ีมี
หลักเกณฑวิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานท่ีใชประกอบคำขอ สถานท่ีใหบริการ 
คาธรรมเนียม อีกท้ังเปนการลดตนทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการใหบริการของภาครัฐ ใหเกิด
ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี เปดเผยข้ันตอน ระยะเวลาใหประชาชน
ทราบท่ีชัดเจน จึงจำเปนตองจัดทำคูมือสำหรับประชาชนผานระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ท่ีกำหนดใหการกระทำใดจะตองไดรับ
อนุญาต ผูอนุญาตจะตองจัดทำ “คูมือสำหรับประชาชน เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูมารับบริการ
โดยตรงหรือหนวยงานภาคเอกชนท่ีมารับบริการจากหนวยงานของรัฐ โดยสามารถสืบคนไดจากเว็บไซต       
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหมีคูมือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง 
ราชการ พ.ศ. 2558 กำหนด  

2) เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกในการติดตอขอรับบริการของประชาชน โดยใหมีขอมูลท่ีชัดเจน
เก่ียวกับหลักเกณฑวิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานท่ีใชประกอบคำขอ สถานท่ี
ใหบริการ  

3) เพ่ือลดคาใชจายในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน  
4) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบริการ และสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนและผูรับบรกิารขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

5. วิธีดำเนนิการ 
 1) แตงตั้งคณะทำงานในการจัดทำคูมือสำหรับประชาชน  
 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคูมือสำหรับประชาชน 

3) จัดทำคูมือ… 
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 3) จัดทำคูมือสำหรับประชาชนอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่น
คำขอ ข้ันตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีตองใช เปนตน  
 4) ปดประกาศคูมือสำหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 5) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง ขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีคูมือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนด เผยแพรผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  

ผลลัพธ 
 1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการ
ใหบริการ) 
 2) จำนวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับท่ี 18.... 
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ลำดับที ่18 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน        
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 ไดกำหนดอำนาจหนาท่ี รวมท้ังภารกิจเก่ียวกับ     
การบริการสาธารณะแกประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวเปนจำนวนมาก โดยบุคลากรองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินผู ซ่ึงมีหนาท่ีใหบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ินมีภารกิจท่ีตองปฏิบัติงาน            
ท่ีหลากหลาย  

ดังนั้น จึงมีความจำเปนท่ีจะตองจัดทำคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงาน        
เปนมาตรฐานเดียวกัน โดยคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเสนทางการทํางาน   
ท่ีมีจุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงข้ันตอน และรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ มักจัดทํา
ข้ึนสําหรับงานท่ีมีความซับซอน มีหลายข้ันตอน และเก่ียวของกับหลายคน สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง    
เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ งาน ท้ังนี้  เพ่ือใหผูปฏิบัติ งานไว ใชอ างอิงมิให เกิดความผิดพลาด                
ในการปฏิบัติงาน 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน  

2) เพ่ือใหผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจวาควรทําอะไรกอนและหลัง ควรปฏิบัติงานอยางไร เม่ือใด กับใคร 
3) เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และ เปาหมายขององคกร 
4) เพ่ือใหผูบริหารติดตามงานไดทุกข้ันตอน 

4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) แตงตั้งคณะทำงานในการจัดทำคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  
 3) จัดทำคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหยึดถือ
ปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยใหมีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน เปนคูมือปฏิบัติงานภารกิจใด 
สำหรับเจาหนาท่ีหรือพนักงานตำแหนงใด กำหนดวิธีการข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
 4) ปดประกาศคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือให
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนทราบ โดยเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
เชน เว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สื่อออนไลน ฯลฯ 
 5) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 
 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ… 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง ขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทำใหการปฏิบัติงาน
เปนมาตรฐานเดียวกัน 
 ผลลัพธ 

ขอรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับท่ี 19 
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ลำดับที ่19 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำมาตรฐานการใหบริการประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบลกุดนอยใหความสำคัญในการสรางความเปนธรรม/ไม เลือกปฏิบัติ             
ในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี โดยนำแนวทางตามหลักการบริหารจัดการ     
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช  
โดยเฉพาะหลักนิติธรรมและความเสมอภาค ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองคำนึงถึงการจัดทำบริการ
สาธารณะท่ีครอบคลุมตามอำนาจหนาท่ี และเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงบริการนั้นๆ ไดอยางท่ัวถึง รวมถึง
การอนุมัติ อนุญาต และการใชอำนาจอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย 
ระเบียบ และคำนึงถึงความถูกตองชอบธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และไมมีการเรียกรองผลประโยชนเพ่ือตนเอง    
หรือพวกพอง ท้ังนี้ ตองปฏิบัติตอประชาชนในพ้ืนท่ีและผู ท่ีมาประกอบกิจการในพ้ืนท่ีอยางเทาเทียมกัน         
ไมเลือกปฏิบัติ โดยไมแบงแยกดาน เพศ ถ่ินกำหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพ    
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอ่ืนๆ 
สอดคลองกับมาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี         
พ.ศ. 2546 ท่ีไดกำหนดใหสวนราชการจะตองดำเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการ
บริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความซ่ือสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได 
 ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานมีการใหบริการประชาชนมีมาตรฐานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล         
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชน           
โดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดทำโครงการมาตรฐานการใหบริการประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกำหนดของหนวยงานใหบริการประชาชน

เปนไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด อยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 
2) เพ่ือใหประชาชนผูรับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานการใหบริการ 

 3) เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการใหบริการได 

4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการใหบริการประชาชน 
 2) จัดใหมีการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการใหบริการประชาชน 
 3) จัดทำประกาศมาตรฐานการใหบริการและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานท่ีใช
ใหบริการและประกาศใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 4) ปรับปรุงขอมูลการใหบริการในหนวยงานใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด เชน  
  - ปรับปรุงแผนผังกำหนดผูรบัผดิชอบใหเปนปจจุบัน 
  - ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 

5) เผยแพรมาตรฐานการ… 
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 5) เผยแพรมาตรฐานการใหบริการประชาชน ณ ท่ีทำการและในระบบเครือขายสารสนเทศ           
ของหนวยงาน เชน 
  - จัดทำปายแสดงแผนภูมิข้ันตอน มาตรฐานระยะเวลาใหบริการอยางชัดเจน พรอมระบุ
ผูรับผิดชอบใหบริการในทุกกระบวนการ ณ จุดใหบริการ 
  - จัดทำเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการใหบริการ
ประชาชน      
  - จัดทำ/เตรียมแบบฟอรมคำรองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 
 6) มีการติดตามประเมินผลการใหบริการตามมาตรฐานท่ีกำหนด โดยการประเมินความพึงพอใจ       
ในการใหบริการ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 ทุกสำนัก/กอง ขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) หนวยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการใหบริการประชาชน 
 2) มีการเปดเผยข้ันตอนและมาตรฐานระยะเวลาใหบริการอยางชัดเจน พรอมระบุผูรับผิดชอบ       
งานใหบรกิารในทุกกระบวนการ ณ ท่ีทำการและในเว็บไซตหนวยงาน 

ผลลัพธ 
 1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 

2) จำนวนขอรองเรียนเก่ียวกับการใหบริการประชาชน ลดลง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.3 มีการกระจายอำนาจ… 
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2.3.3 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน     
หรือการดำเนินการอ่ืนใดของผูมีอำนาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน
และประชาชน 

ลำดับที่ 20 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการออกคำส่ังมอบหมายขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง      
ท่ีมีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีตองทำอีกมากมาย    
ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ท้ังนี้ ผูมารับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น มักจะประสบ
ปญหาดานการอำนวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร 
ไมมีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน 
ระดับสำนัก กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทำใหการบริการเกิดความลาชา 
ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดกำหนดอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครอง   
สวนทองถ่ิน โดยใหมีอำนาจและหนาท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน    
บริหารกิจการในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครอง    
สวนทองถ่ิน มุงหวังให เกิดความคลองตัวในการปฏิบั ติราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวม             
และตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมากข้ึน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนำ
หลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนอง        
ความตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ งยาก               
จึงจำเปนตองมีมาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 
 2) เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
 3) เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 4) เพ่ือปองกันการผูกขาดอำนาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตำแหนงหนาท่ีราชการ 
4. กลุมเปาหมาย 
 องคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 
 

5. วิธีดำเนินการ... 
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5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ เชน คำสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตำบล ปลัดองคการบริหารสวนตำบล           
และหัวหนาสวนราชการ เชน นายกองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหรองนายกองคการบริหารสวนตำบล 
นายกองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตำบล รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
และหัวหนาสวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหรองปลัดองคการบริหารสวนตำบล      
ปลดัองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ เปนตน 
 2) จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบ     
และถือปฏิบัติ 
 3) จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีคำสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน อยางนอย 2 ฉบับ  
 ผลลัพธ 
 1 ) ประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย มีความพึงพอใจตอคุณภาพ           
การใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 
 2) จำนวนขอรองเรียนการใหบริการ/จำนวนเรื่องรองเรียนทุจริต ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับท่ี 21... 
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ลำดับที ่21 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการกระจายอำนาจขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบลกุดนอยเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
รูปแบบหนึ่งท่ีมีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอำนาจหนาท่ี       
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมักจะ
ประสบปญหาดานการอำนวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับ      
ฝายผูบริหารไมมีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนา
หนวยงาน ระดับสำนัก กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทำใหการบริการ        
เกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบรกิารภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 
และมาตรา 37 ท่ีกำหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์       
ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปน ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับ
การตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการ          
และไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจำเปนตองมีมาตรการกระจายอำนาจขององคกรปกครอง      
สวนทองถ่ิน   

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 
 2) เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
 3) เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 4) เพ่ือปองกันการผูกขาดอำนาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในตำแหนงหนาท่ีราชการ 

4. กลุมเปาหมาย 
 หนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) ดำเนินการชี้แจงใหขอมูลหนาท่ีความรับผิดชอบและผูรับผิดชอบ แกบุคลากรในหนวยงาน 

 2) เพ่ิมการมอบอำนาจบางเรื่องใหระดับรองผูบริหารหรือพนักงานทองถ่ินในการอนุมัติ อนุญาต  
 3) จัดทำคำสั่งมอบหมายผูรักษาราชการแทนกรณีไมอาจปฏิบัติงานได  
 
 
 
 

4) จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน… 
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 4) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ เชน คำสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตำบล ปลัดองคการบริหารสวนตำบล          
และหัวหนาสวนราชการ นายกองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหรองนายกองคการบริหารสวนตำบล 
นายกองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตำบล รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
และหัวหนาสวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหรองปลัดองคการบริหารสวนตำบล      
ปลดัองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ  
 5) กรณีการลงนามอนุ มั ติ  อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดทำบัญชีสรุปการมอบอำนาจ               
แนบทายคำสั่ง  
 6) กรณีอำนาจเฉพาะของผูบริหารไมสามารถมอบอำนาจได หรือผูบริหารทองถ่ินมอบอำนาจ          
ใหผูมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรง ใหจัดทำเปนคำสั่งและประกาศใหประชาชนทราบดวย 

 7) จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบ    
และถือปฏิบัติ 
 8) จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  
ทุกสำนัก/กอง ขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีคำสั่งมอบหมายงาน,มอบอำนาจ,รักษาราชการแทน อยางนอย 2 ฉบับ  
 ผลลัพธ 
 1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการ
ใหบริการ) 
 2) จำนวนขอรองเรียนการใหบริการ/จำนวนเรื่องรองเรียนทุจริต ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติท่ี 3… 
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################################################################################ 

มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
################################################################################ 
 

3.1 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 3.1.1 การมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนา การจดัทำงบประมาณ 
 

ลำดับที ่22 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบลกุดนอยเห็นความสำคัญของการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวาง
และเทาเทียม โดยใหประชาชน กลุมองคกร ชุมชน เครือขายท้ังภาครัฐและเอกชนไดมีโอกาสแสดงออกถึง
ศักยภาพ ความคิดเห็น ความตองการ เปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการรับรู รวมกำหนด      
แนวทางการดำเนินงาน รวมตัดสินใจ รวมติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย
ดวยการจัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมข้ึน เพ่ือจะไดมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการ
ดำเนินกิจการตามอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย โดยเฉพาะการดำเนินกิจการท่ีจะ          
มีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพ่ือนำมาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง 
จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน        
อยางแทจริง 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ท่ีเก่ียวของในการดำเนินกิจการ        
ตามอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 
 2) เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน 
 3) เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทำ รวมแกปญหา และสงเสริม   
ระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
 4) เพ่ือนำมาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพ 
 5) เพ่ือสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาสังคม 
 6) เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนำไปใชประโยชนในการจัดทำแผนชุมชน           
และวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

4. กลุมเปาหมาย 
 ชุมชน/หมูบาน/ตำบล ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำคำสั่งมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการจัดเวทีประชาคม 
 
 

2) จัดเวทีประชาคม… 
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 2) จัดเวทีประชาคม โดยสงเสริมและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเขารวม
ประชุมประชาคม เพ่ือกำหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาทองถ่ินดวยความสมัครใจ ตามวันเวลา       
และสถานท่ีท่ีเหมาะสม สอดคลองกับวิถีชุมชน ไมชี้นำ และครอบคลุมจำนวนประชากรตามสัดสวนทุกพ้ืนท่ี 
อยางเสมอภาค และเทาเทียมกัน 
 3) นำผล/ขอเสนอตางๆ จากการประชาคม/รับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อน         
อยางเปนรปูธรรม ผานการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
 4) ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน เสนอผูบริหาร และประกาศใหประชาชนทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 30,000 บาท 

8. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดสวนทุกพ้ืนท่ี อยางเสมอภาค     
และเทาเทียมกัน   
 ผลลัพธ  
 1) ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 
 2) เกิดเครือขายภาคประชาชน 
 3) มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสำหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับท่ี 23… 
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ลำดับที ่23 
  

1. ช่ือโครงการ : สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการขององคการบรหิารสวนตำบลกุดนอย 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบลกุดนอยมีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการจัดหา
รายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การท่ีองคการ
บริหารสวนตำบลกุดนอยจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตอง
บริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย
ใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทำงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย และรวมดำเนินการโครงการ 
รวมท้ังติดตามโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน สงผลใหเกิดการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุดแกประชาชนตอไป  

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของตน 
 2) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการจัดทำแผน/โครงการตางๆ ของตน 
 3) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ใหมีความถูกตอง โปรงใส 
 4) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเขาใจถึงบทบาทท่ีตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาทองถ่ินของตน 

4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

5. วิธีดำเนินการ 
         1) จัดใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ ดังนี้ 
 1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมในการเปนคณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยสงเสริม/เปดโอกาสใหประชาชนท่ีมีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผูมีสวนไดสวนเสีย    
ไดเขารวมเปนคณะกรรมการ/คณะทำงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจำนวนสัดสวนท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจในการบริหารโครงการ/กิจกรรมตาง โดยใหคณะกรรมการฯ มีอำนาจหนาท่ี ดังนี้ 
      - การมีสวนรวมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ  
      - การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  
      - การมีสวนรวมดำเนินการตามโครงการ 
 1.2) จัดทำรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 1.3) เผยแพร รางแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในแตละชุมชน เสนอขอคิดเห็น ในการปรับปรุง
การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 1.4) หนวยงานท่ีเก่ียวของปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหสอดรับกับความตองการของประชาชน 
 1.5) เสนอแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามข้ันตอนตอไป 
 

1.6) เผยแพรแผน... 
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 1.6) เผยแพรแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอสาธารณชน 
 1.7) รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ผูบริหาร และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 

2) จัดใหมี/ปรับปรุงประกาศสภาทองถ่ิน เรื่อง ระเบียบวาดวยการใหประชาชนเขาฟงการประชุม      
และการปรึกษาของสภาทองถ่ินตามระเบียบฯ ใหมีความเหมาะสมกับบริบทแตละพ้ืนท่ี รวมท้ังประชาสัมพันธ
เก่ียวกับวันเวลาและกำหนดการประชุมสภาทองถ่ิน  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ 2566 - 2570   

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดเวทีใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน        
และมีชองทางใหประชาชนสามารถติดตามการจัดทำแผน/โครงการตางๆ  
 2) องคการบริหารสวนตำบลกุดนอยมีการแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนกรรมการจัดทำแผน       
พัฒนาทองถ่ิน  
 ผลลัพธ 
 เกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินการดานตางๆ ตามภารกิจขององคกรปกครอง         
สวนทองถ่ินเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 การรับฟงความคดิเห็น… 
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3.2 การรับฟงความคดิเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

 3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการ ตามอำนาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู              
และสุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น 

 3.2.2 มีระบบและชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขผานชองทาง          
ท่ีหลากหลาย 

 3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกขไดทราบถึง       
การไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  
 

ลำดับที ่24 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบลกุดนอยเห็นความสำคัญในการรับฟงความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราว
รองทุกข และเรื่องรองเรียนของประชาชน เพ่ือเปนขอมูลในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานบริการ
สาธารณะและการบริหารราชการของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส จึงได
จัดทำมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนข้ึน เพ่ือกำกับติดตามในการจัดการเรื่องราวรองทุกข/
รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอน
ใหแกประชาชน รวมท้ังพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา        
ชองทางการติดตามผล และการแจงผลการดำเนินการเรื่องรองทุกข และเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว    
เปนธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมท้ังจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน และข้ันตอน
ใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย      
ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 
 2) พัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผล 
และการแจงผลการดำเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 

4. กลุมเปาหมาย 
 หนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกขขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงานมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 
 2) ประชุมคณะทำงานฯ มาตรการจดัการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 
เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหา
ความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 

3) คณะทำงานฯ... 
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 3) คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้   
  3.1) การจัดการเรื่องรองเรียนท่ัวไป 
  - กำหนดใหมีการจัดต้ัง/ปรับปรุงศูนยเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหาร        
สวนตำบลกุดนอย 
  - กำกับติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการ
รองเรียน และข้ันตอนใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง  
  - กำหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา 
ชองทางการติดตามผล และการแจงผลการดำเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ  
  - กำหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข ดำเนินการแกไขขอรองเรียน     
อยางเหมาะสมภายใน 15 วัน หากไมสามารถดำเนินการไดทันภายใน 15 วัน ตองชี้แจงใหผูรองเรียนทราบ 
  - กำหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข มีการแจงผลการดำเนินการ      
หรือความกาวหนาผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมท้ังมีชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียน          
ใหผูรองเรียนสามารถติดตามผลไดดวยตนเอง  
  3.2) การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน 
  - จัดทำคูมือหรือแนวทางดำเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจาหนาท่ีของหนวยงาน โดยคูมือดังกลาวแสดงรายละเอียด เชน รายละเอียดวิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะ  
ทำการรองเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาดำเนินการ เปนตน 
  - กำหนดใหมีเจาหนาท่ี/หนวยงานผูรับผิดชอบอยางชัดเจน  
  - กำหนดชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน โดยแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพ่ือเปนการ
คุมครองขอมูลของผูแจงเบาะแส  
  - จัดทำขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน 
  - จัดทำขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียน เชน จำนวนเรื่อง เรื่องท่ีดำเนินการแลวเสร็จ 
เรื่องท่ีอยูระหวางดำเนินการ ฯลฯ  
 4) จัดทำคู มือปฏิบัติงานเก่ียวกับการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข คู มือแนวทางการจัดการตอ          
เรื่องรองเรียนการทุจริต แนวทางดำเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ     
ของเจาหนาท่ีของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐานเดียวกัน  
      5) ประกาศ/ประชาสัมพันธมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหาร          
สวนตำบลกุดนอยใหทุกหนวยรับทราบ และเปดเผยตอสาธารณชน 
 6) จัดทำฐานขอมูลเรื่องรองเรียน มีการวิเคราะหและกำหนดกำหนดแนวทางในการปองกัน          
และแกไขไมใหเกิดปญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  
 7) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียน พรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข         
และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ 
 8) คณะทำงานฯ กำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหดำเนินการตามมาตรการ 
 
 

9) ประเมินความพึงพอใจ… 
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 9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ 
 10) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียน พรอมปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข            
ใหผูบริหารรับทราบ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีศูนยหรือหนวยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข 
 2) มีการแตงตั้งเจาหนาท่ี/หนวยงานท่ีรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 3 ) มีการเผยแพรป ระชาสัม พันธ ให ประชาชนทราบชองทางในการรองทุ กข /รองเรียน                   
และกระบวนการข้ันตอนเรื่องรองเรียน 
 4) มีการแจงผลการดำเนินการหรือความกาวหนา ผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมท้ังมีชองทาง
ในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถติดตามผลไดดวยตนเอง 
 5) มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย     
ใหสามารถตอบสนอง ความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม         
ตามมาตรการท่ีกำหนดไว 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนเกิดความพึงพอใจตอการดำเนินการเรื่องรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ไมต่ำกวารอยละ 80 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติท่ี 4… 
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################################################################################ 

มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
################################################################################ 
 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงการทุจริต 
4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน 

 

ลำดับที ่25 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป  

2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเปนหลักประกันขององคกรในดานการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ   
ของระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ท้ังในดานการเงินและการบริหารงาน เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงาน      
ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเก่ียวกับกิจกรรม   
การเพ่ิมมูลคาขององคกร รวมท้ังการเปนผูใหคำปรึกษากับฝายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล และดูแลใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา อีกท้ังยังชวยปองกันหรือลด     
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนัน้ยังถือเปน
สวนประกอบสำคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทำอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตอง   
ตามระเบียบและกฎหมายท่ีกำหนด โดยผูบริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปน      
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือจะชวยใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดำเนินงานไดอยางถูกตอง 
และยังเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอีกดวย ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน   
อยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทำใหการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอยเปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ  

3. วัตถุประสงค 
 1 ) เพ่ื อส ง เสริม ให เกิ ดกระบวนการกำกับดู แล ท่ี ดี  และความโปร งใส ในการปฏิ บั ติ งาน                
ปองกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเปนการลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจนทำใหการดำเนินงาน      
ไมบรรลุวัตถุประสงค 
 2) เพ่ือเปนมาตรการถวงดุลแหงอำนาจ (Check and Balance) สงเสริมใหเกิดการจัดสรร การใช
ทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพ่ือใหไดผลงานท่ีเปนประโยชนสูงสุด      
ตอองคกร 
 3) เพ่ือนำผลการตรวจสอบภายในไปใชในการปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและปองกันการทุจริต ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ของความสำเร็จของงาน 

4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 
 
 
 

5. วิธีการดำเนินการ… 



 

[59] 
 

5. วิธีการดำเนินการ 
 1) จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดใหมีหนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ      
และใหมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี 
 2) สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ
ท่ียอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจำเปนและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหาร               
และการปฏบิัติงานของหนวยรับตรวจ 
 3) สอบทานการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ัง     
การบริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัย            
ของทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภทวาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งท่ีทางราชการ
กำหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนำไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลตอผูบริหารเพ่ือนำขอมูลไปใชในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน และปองกันการทุจริต 
รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสำเร็จของงานและเปดเผยรายงานตอสาธารณชน 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หนวยงานตรวจสอบภายใน/เจาหนาท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีหนวยงานตรวจสอบภายใน/เจาหนาท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเปนอิสระ             
ในการปฏิบัติหนาท่ี 
 2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ผลลัพธ 
 1) มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือใหการปองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 2) บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ อยางเครงครัด โดยมุงผลสมัฤทธิ์
ของงาน 
 3) การทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินลดลงรอยละ 5 
 
 
 
 

4.1.2 มีการจัดทำและ… 
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4.1.2 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน 
 

ลำดับที ่26 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสำคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลด        
ความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทำใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให
ถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑ ท่ีทางราชการกำหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทำใหเกิด
ความเสียหายในหนวยงานและการดำเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหนาท่ี
และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการใหบุคคลใด       
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกำหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบ 
การควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
 เพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ         
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน จึงไดกำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ำซอนหรือไมจำเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 2) เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแกผูบริหาร   
ในการตัดสนิใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 
 3) เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ 
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
 4) เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ        
และเหมาะสมกับการปฏิบตัิงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับได ซ่ึงจะทำใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 
 

4. กลุมเปาหมาย... 
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4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

5. วิธีดำเนินการ 
1) แตงตั้ งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง               

วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 5 
2) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน

และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 8 ประกอบดวย 
 (1) การรับรองวาการควบคุมภายในของหนวยงานเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ

ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  
  (2) การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองคประกอบ     
ของการควบคุมภายใน : ปค.4) 
  (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ งหนวยงาน         
(รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 
  (4) ความเห็นของผูตรวจสอบภายในเก่ียวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหนวยงาน 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
 3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน              
และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 9 
 4) นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
 5) เผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ ณ ท่ีทำการ และเว็บไซตของหนวยงาน
และสือ่สังคมออนไลนของหนวยงาน 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดำเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง ขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน    
และหลักเกณฑปฏิบตัิการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 2) สรุปขอมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพในการปองกัน       
การทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในรอยละ 80 ไดดำเนินการแกไข 
 
 
 

ผลลัพธ… 
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 ผลลัพธ 
 1) ระดับความพึงพอใจของผู ท่ี เก่ียวของในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน          
(รอยละ 80 ในระดับมาก) 

2) การเผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ สงผลใหการปฏิบัติราชการ        
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส 

3) การทุจริตองคการบริหารสวนตำบลกุดนอยลดลงรอยละ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.3 มีการจัดใหมีกระบวนการ… 
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4.1.3 มีการจัดใหมีกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงการทุจรติ  
 

ลำดับที ่27 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริต   
และประพฤติมิชอบ กำหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนด
ตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2580 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา ๗๓ คะแนน นอกจากนี้  ยังไดนำ           
ผลการประเมิน ITA ไปกำหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววาหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด   
(รอยละ 100) ตองไดคะแนน 90 คะแนนข้ึนไป โดยในระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ไดกำหนดตัวชี้วัด   
ไววา ในป พ.ศ. 2570 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - 
CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา 57 คะแนน และหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน 
ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป ซ่ึงไดกำหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยกำหนดใหการปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐเปน      
แนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนำไปสูเปาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ        
เปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง 
ท่ีมุงเนนการกระจายอำนาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน          
ของประชาชนในทองถ่ิน ถือเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนำไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ  
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลกุดนอยจึงไดเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในระดับทองถ่ินเอง จึงกำหนดดำเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหาร
สวนตำบลกุดนอยเพ่ือเปนปองกันไมใหเกิดการทุจริตข้ึนในองคกร 

3. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 
2) เพ่ือปองกันการทุจริตไมใหเกิดข้ึนในองคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

4. กลุมเปาหมาย 
 หนวยงานภายในขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอยทุกหนวยงาน (สำนักงาน,กองงาน,กลุมงาน) 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการตอผูมีอำนาจ 
 2) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 3) คณะทำงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการดำเนินงาน/การปฏิบัติหนาท่ี/การดำเนินโครงการ     
ท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต 
 

4) คณะทำงานดำเนินการ… 
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 4) คณะทำงานดำเนินการจัดทำนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการดำเนินการท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต  
 5) ดำเนินการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเสี่ยง       
ระดับความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซตขององคกรปกครอง        
สวนทองถ่ิน และชองทางอ่ืนๆ  
 6) มีการประชุมชี้แจงทำความเขาใจมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน หนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริต   
อยางเครงครัด 
 7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 8) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหนาท่ี/การดำเนินโครงการ          
ท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต จำนวน 1 ชุด 
 2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการ           
ท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต อยางนอยจำนวน 5 เรื่อง 
 3) มีการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเสี่ยง ระดับ      
ความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง อยางนอย 1 ชองทาง (เผยแพรบนเว็บไซต
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
 ผลลัพธ 
 เรื่องรองเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอยลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 การสงเสริมบทบาท… 
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4.2 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
4.2.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร               

ตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกำหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
 

ลำดับที ่28 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสำคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติ
หน าในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติ งานของฝายบริหาร มีความรู ในขอบั งคับการประชุมสภา             
วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ   
 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก
สำคัญท่ีใชสำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอำนาจในการบริหารปจจุบัน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดำเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ 
สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความ
เรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทำใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน          
มีบรรยากาศการทำงานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนำไปสู
ความโปรงใสในองคกรปกครองสวนทองถ่ินและลดการทุจริต 
 จึงไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานสามารถนำความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ           
และมีประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบ ชวยลดปญหาการทุจริต สงผล       
ตอการพัฒนาองคกร  

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของฝายบริหาร 
 2) เพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอำนาจหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ิน  

4. กลุมเปาหมาย 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

5. วิธีการดำเนินงาน 
 1) จัดทำคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสำหรับการประชุม 
 2) ประชาสัมพันธหรือจัดอบรมใหความรู ท่ี เก่ียวของกับบทบาทและอำนาจหนาท่ีของสมาชิก         
สภาทองถ่ิน และความรูในขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู และระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ อยางนอยปละ 1 ครั้ง  
 3) แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตางๆ เชน การจัดซ้ือจัดจาง
โครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจำป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจดัทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

6. ระยะเวลาดำเนินงาน… 
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6. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนนิการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) ประชาสัมพันธหรือจัดอบรมใหความรู ท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอำนาจหนาท่ีของสมาชิก        
สภาทองถ่ิน และความรูในขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู และระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ อยางนอยปละ 1 ครั้ง  

2) สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจ บทบาทและอำนาจหนาท่ี และสามารถปฏิบัติภารกิจ      
ไดถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย 

ผลลัพธ 
 สมาชิกสภาทองถ่ินสามารถนำองคความรูท่ีไดไปปรับใชในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล    
การปฏิบตัิงานของฝายบริหาร ดวยความเปนธรรม ตรงไปตรงมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 มาตรการจัดการ... 
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4.3 มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
 4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการดำเนินการตอเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ลำดับที ่29 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริตองคการบริหาร
สวนตำบลกุดนอย 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหา
ลําดับตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวน
ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมอง        
จากภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อ         
และรายงานของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธา       
ตอระบบการปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชัน         
มีผลในเชิงลบ 
 องคการบริหารสวนตำบลกุดนอยมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสงเสริม        
ใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน           
และประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น เก่ียวกับการทุจริต จึงไดดำเนินการ
จัดทำมาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม 
 2) เพ่ือใหการบริหารงานของหนวยงานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและปองกันการทุจริต           
ของหนวยงาน 
 3) เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของหนวยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

4. กลุมเปาหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) กำหนดชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต และกำหนดเจาหนาท่ีรับผิดชอบดำเนินการ        
ใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติราชการ
ตามอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
 2) กำหนดกระบวนการข้ันตอนในการดำเนินการรองเรียน 
 3) ประกาศเผยแพรกระบวนการข้ันตอนในการดำเนินการรองเรียนใหบุคลากรและประชาชนทราบ
โดยท่ัวกัน 

4) กำหนดกระบวนการ… 
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 4) กำหนดกระบวนการจัดการขอรองเรียน/แนวทางดำเนินการตอเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต
ของเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 5) กำหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผูกระทำผิดการทุจริต 
 6) กำหนดชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการ      
หรือความกาวหนาเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 
 7) กำหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผูกระทำผิดการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ 
 8) จัดทำคูมือ/แนวทางการดำเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะ ตองแยกออกจากคูมือการจัดการเรื่องรองเรียนท่ัวไป 
และเผยแพรไวบนเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยพิจารณาใหมีรายละเอียดอยางนอย ดังนี้  
  (1) วิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะทำการรองเรียน  
  (2) ข้ันตอน/วิธีการจัดการเรื่องรองเรียน  
  (3) สวนงาน/เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ และ 
  (4) ระยะเวลาในการดำเนินการ 
และประกาศเผยแพรกระบวนการข้ันตอนในการดำเนินการรองเรียนใหบคุลากรและประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 9) ประชาสัมพันธหรือจัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐาน     
ในการปฏิบัติงานและดำเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไป      
ในทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใสและเปนธรรม 
 10) จัดทำขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริต(i30) 
 11) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจาหนาท่ี         
(พิจารณาจากจำนวนขอรองเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจงหนวยงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.2 จัดใหมีระบบและ… 
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4.3.2 จัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย      
สำหรับผูรองเรียน 

 

ลำดับที่ 30 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององคการ
บริหารสวนตำบลกุดนอย 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง          
และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหา
ลําดับตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวน
ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาตอระบบ        
การปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 
 องคการบริหารสวนตำบลกุดนอยมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสงเสริม        
ใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน            
และประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น เก่ียวกับการทุจริตขององคกร จึงได
ดำเนินการจัดทำมาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตขององคการบริหาร
สวนตำบลกุดนอย 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหมีระบบ/ชองทางการรับเรื่องรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สำหรับบุคลากร
และประชาชน 
 2) เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม 

4. กลุมเปาหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) พัฒนาระบบและชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตผานทางชองทางออนไลน ใหอยูบน      
หนาเว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ตองแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพ่ือเปนการคุมครอง
ขอมูลของผูแจงเบาะแสและเพ่ือใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
และจัดให มีชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการ               
หรือความกาวหนาเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 
  2) ดำเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
 

3) ดำเนินการ… 
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 3) ดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธชองทางการรองเรียนการทุจริตใหบุคลากรและประชาชนทราบ
โดยท่ัวกัน 
 4) ดำเนินการจัดทำและเผยแพรขอมูลเชิงสถิติ เรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ           
ของเจาหนาท่ีของหนวยงาน บนเว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 5) รายงานผลการดำเนินการใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลกุดนอย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตท่ีสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับ       
ผูรองเรียน 
 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจาหนาท่ี          
(พิจารณาจากจำนวนขอรองเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจงหนวยงาน) 
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