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ค าน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ  
เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ                    
ให้ สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่จะ
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปูาหมายในการพัฒนา 
ประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติยังยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและใน ทุก
ช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)  

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจุบัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้ โครงสร้างการจัด
ระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่
ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดทําบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสําคัญ ในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่ง
นําไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริต นําเงินงบประมาณมาพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติ ก็จะมีความเจริญก้าวหน้า
ทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน โดยยึดหลักแห่งการปกครอง
ชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการกํากับดู แล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้ เท่าที่จําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น 

ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  จึงได้แสดง
เจตจํานงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการดําเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงต่อไป  
   

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 
อําเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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                                                                     แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570)    
 

ส่วนที่ 1 
 

บทน า 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ  เป็น
เปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ               
ให้ สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ที่จะยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปูาหมาย
ในการพัฒนา ประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม 
ฐานทรัพยากร ธรรมชาติยังยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนใน
ทุกมิติและใน ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ในประเด็นที่ 
(21) การต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ กําหนดเปูาหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ โดยกําหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index - CPI) อยู่ใน อันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 
คะแนน) เพ่ือให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้นําผลการประเมิน ITA ไปกําหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายไว้ว่า
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2556 - 2570) ได้กําหนดตัวชี้วัด ไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 57 คะแนน 
และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไปองค์กรเพ่ือ
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนีการรับรู้ การทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) ประจําปี 2563 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 36 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 แต่ในส่วนของอันดับได้ปรับตัวลดลงเป็นลําดับที่ 104 จาก
อันดับ 101 ย่อมสะท้อนให้ได้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน 

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ปัจจุบัน มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้ โครงสร้าง
การจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลาง
ลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เป็นหน่วยงานหลัก ในการ
จัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสําคัญ ในการ
พัฒนาท้องถิ่นซึ่งนําไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริต นําเงิน
งบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติ ก็จะ
มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครองชุมชนของตนเองตาม
เจตนารมณ์ ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทํา
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะทําได้ เท่าที่จําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น 



 
 

                                                                     แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570)    
 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  ได้เล็งเห็นความสําคัญ และร่วมแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกัน การทุจริต และนําแผนไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ือให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มี
ความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน อันเป็นการยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริต ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วทั้งประเทศ 
ด้วยการสร้างกลไกในการปูองกันการทุจริตขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้ มีกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติ
การปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 
2570) ให้มีความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ แผนระดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนระดับที่ 2 สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ในส่วนเปูาหมายที่ให้ หน่วยงานภาครัฐมีระบบปูองกัน
และแก้ไขการทุจริตและประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัด คือ ค่าดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การต่อต้านการทุจริต และแผนระดับที่ 3 ที่เก่ียวข้อง คือ แผนปฏิบัติการด้าน การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ โดยนําหลักธรรมาภิบาลสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไก ในการพัฒนากรอบการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้อง กับกรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) เพ่ือให้บรรลุค่าเปูาหมายของแผนแม่บทฯ ที่กําหนดไว้ว่าในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่เข้าร่วม การประเมิน 
ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนี การรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 57 คะแนน 

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร 
 1.1 การกําหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  เป็นการกําหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการ
ประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likehood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดย คณะทํางานบริหารความเสี่ยงได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการให้
คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likehood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ 5 ระดับ คือ 
น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก 
 หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 

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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likehood) 
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์
ข้อผิดพลาดในการปฏิบตัิงาน 

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

1 เดือน/ครั้ง 
หรือมากกว่า 

โอกาสที่จะเกิดเหตุกาณ ์ 1     
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
มูลค่าความเสียหาย 0 - 500บาท 500 - 1,000 

บาท 
1,000 - 2,000บาท 2,000 - 5,000 บาท 5,000 ขึ้นไปบาท 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ/์ 1     



 
 

                                                                     แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570)    
 

การดําเนินงานของหน่วยงาน 
 1.2 เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ส่วนระดับของ ความ 
เสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความ
เสี่ยงต่อองค์กร โดยได้กําหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ ต่ํา  ปานกลาง  สูง และสูงมาก  
โอกาสเกิด
(Likehood) 

ผลกระทบ(Impact) 
1 2 3 4 5 

5      
4      
3      
2      
1 1     

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

ตารางที่ 1 ประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรง
ของความเสี่ยงการทุจริต 
 
ล าดับ
ที ่

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

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

    (L x I ) 

1 1.จดมิเตอร์น้ําประปาประจําเดือน การยักยอกจัดเก็บเงินค่านํ้า 
ประปา 

1 1 1 

2 2. ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้     
3 3. ออกพื้นที่เก็บเงินค่าน้ําประปา     

 

ตารางที่ 2 ประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรง
ของความเสี่ยงการทุจริต 
ล าดับที ่ ขั้นตอนการด าเนินงานประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริต มาตราการการควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริต 

- - - 
   
   
 * หมายเหตุ เน่ืองด้วย ระดับความเสี่งการทุจริต ต่ า จึงไม่ต้องจัดท ามาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริตเพ่ิมเติม  
เฉพาะขั้นตอนของการด าเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงมาก/สุง/ปานกลาง/ ตามตารางท่ี 1 
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2. หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น) 
           

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลําดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการ
ทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) ผลคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจําปี 2563 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 36 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 แต่ในส่วนอันดับได้ปรับตัวลงเป็นลําดับที่ 104 จากอันดับ 101 ย่อมสะท้อนให้
เห็นได้ว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน 

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ปัจจุบันมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้าง
การจัดระเบียบบริหาราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการการะจายอํานาจจากส่วนกลาง
ลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสําคัญในการ
พัฒนาท้องถิ่นซึ่งนําไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริตนําเงิน
งบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะ
มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ 

ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) นําไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ ให้มีความสอดคล้อง
กับแผน 3 ระดับ ดังนี้ แผนระดับท่ี 1 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ แผนระดับที่ 2 สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปฏิรูปประเทศ  ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตปละประพฤตมิชอบ 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การ
ปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ แผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิชอบ  โดยนําหลัก    ธรรมาภิ
บาลสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการการปูองกันการ
ทุจริต สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Tranparency Assessment : ITA)  เพ่ือให้บรรลุค่าเปูาหมายของ
แผนแม่บทฯที่กําหนดไว้ว่าในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA  ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้
คะแนน 85 คะแนน ขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index – CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 57 คะแนน 
 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
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  1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมืองข้าราชการฝุาย
บริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 2) เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของภาครัฐ 
(Integrity and Tranparency Assessment : ITA)  
 3) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4. เป้าหมาย 
 1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ            
มิชอบของข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ และการควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสมปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
  1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
  2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตสํานึกรักท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
  4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA  ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้อง
ได้คะแนน 85 คะแนน ขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index – CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 57 คะแนน 
 
 
 



 
 

                                                                     แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570)    

 

ส่วนที่  ๒   
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5  ปี (พ.ศ. 2566 -  2570) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕68 ปี ๒๕69 ปี ๒๕70 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ 
การเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการ
การเมือง  ฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ าขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.1.1 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี และการประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม ไม่ใช้
งบประมาณ 1. มาตรการ "ส่งเสรมิการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลทุ่งสง" 

- - - - - 

2. โครงการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

- - - - - 

3. โครงการส่งเสรมิการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อปูองกนัการทุจริต - - - - - 

1.1.2 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวมมากว่าประโยชน์ส่วนตน ที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกีย่วข้องกับการ
ปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น              

- - - - - 

1.1.3  เสรมิสร้างจิตส านึกและค่านิยมความซ่ือสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริต 
1.. โครงการปูองกันผลประโยชนท์ับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตาํบลทุ่งสง - - - - - 

2. โครงการฝึกอบรมการส่งเสรมิคณุธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเสริมสรา้งวัฒนธรรมองคก์รสจุรติ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

3. โครงการเสริมสร้างองค์ความรูด้้านการต่อต้านการทุจริต - - - - - 

4. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ” - - - - - 

5. โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความ
วิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตยส์ุจรติ 

- - - - - 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕68 ปี ๒๕69 ปี ๒๕70 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

 1.2 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น ไม่ใช้งบประมาณ 
1.  โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

- - - - - 

1.2.2  เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
1. โครงการส่งเสรมิการดาํเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- - - - - 

1.2.3   เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
1. โครงการเสริมสร้างค่านยิมต่อต้านการทุจรติ - - - - - 

2. ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบตัิ
ตนให้เป็นท่ีประจักษ ์

- - - - - 

3. กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคณุแก่คณะกรรมการชุมชน - - - - - 

4. กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน 
องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรอืเข้าร่วมในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

- - - - - 

 1.3 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1.3.1  เสรมิสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
1. โครงการสร้างภูมิคุม้กันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

- - - - - 

2. โครงการประกวดคําขวัญต่อต้านการทุจริต - - - - - 

1.3.2 เสริมสร้างจิตส านึกและความตะหนักให้มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
1. โครงการโรงเรียนคณุธรรม - - - - - 

                                                                                             รวม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
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งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือด้วย
ความโปร่งใส 

2.1 การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการบรหิารงานและการด าเนินงาน ไม่ใช้งบประมาณ 
1. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศนูย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชน 

- - - - - 

2.1.2  การเปิดเผยข้อมูลการบรหิารเงินงบประมาณ 
1. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบรหิาร
งบประมาณ 

- - - - - 

2.1.3  การเปิดเผยข้อมลูการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
3. มาตรการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ และกํากับตดิตามการ
เผยแพร่ข้อมลูสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

- - - - - 

2.2  มาตรการส่งเสรมิ
คุณธรรมและความโปร่งใส 

2.2.1  การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหาร 
1. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้
ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล            
ทุ่งสงด้วยการจัดทําแผนปฏิบตัิการปูองกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

- - - - - 

 2.2.2 การจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

1. กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการตดิต่อราชการ - - - - - 

2. มาตรการ NO Gift Policy - - - - - 

3. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่า
เทียมกัน 

- - - - - 

4. มาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

- - - - - 
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5. กิจกรรม “การจดัทําข้อตกลงการปฏิบัตริาชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง” 

- - - - - 
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งบประมาณ

(บาท) 
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งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ
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  6. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบรหิารงานบุคคล - - - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
7. กิจกรรม “สรา้งความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน” 

- - - - - 

8. มาตรการนําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนใน
การให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 

- - - - - 

9. มาตรการจดัทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

- - - - - 

10. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําป”ี 

- - - - - 

11. กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจดัซื้อจัดจ้างประจําป”ี - - - - - 

12. มาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งสง 

- - - - - 

13. มาตรการปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร  ผดิ
วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 

- - - - - 

14. โครงการเสริมสร้างความโปรง่ใสในการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

- - - - - 

15. โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

- - - - - 

16. โครงการพัฒนาคณุภาพการให้บริการประชาชนตามหลัก - - - - - 



 
 

                                                                     แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570)    

 

ธรรมาภิบาล 
17. โครงการ “บริการเป็นเลิศ ก่อเกิดความประทับใจ” 
(ยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาล) 

- - - - - 

 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕68 ปี ๒๕69 ปี ๒๕70 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ(บาท) 

  2.2.3  การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต ไม่ใช้งบประมาณ 
1. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 

- - - - - 

2.3  มาตรการลดการใช้
ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

2.3.1 จัดท าข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม ใช้ดุลพินิจ
ด้วยความสุจริตภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
1. มาตรการประเมินความคุม้ค่าในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

- - - - - 

2. มาตรการ "จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล" 

- - - - - 

2.3.2 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผย ณ ที่ท างานและระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. โครงการจัดทําคูม่ือสําหรับประชาชนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

- - - - - 

2. โครงการจัดทําคูม่ือหรือมาตรฐานการปฏิบตัิงานสําหรับ
เจ้าหน้าท่ีองค์การบรหิารส่วนตําบลทุ่งสง 

- - - - - 

3. โครงการจัดทํามาตรฐานการให้บริการประชาชน - - - - - 

2.3.3  มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งอนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการด าเนินการอื่นใดของผู้มี
อ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและประชาชน 



 
 

                                                                     แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570)    

 

1. มาตรการออกคําสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งสง 

- - - - - 

2. มาตรการกระจายอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง - - - - - 

                                                                          รวม      

 
 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕68 ปี ๒๕69 ปี ๒๕70 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

3.  การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1  การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ  
1. โครงการจัดเวทีประชาคม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  
2. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

- - - - -  

3.2 การรับผังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินการ ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนจัดท าเวทีประชาคม การจัดท าแผนชุมชน และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.2.2 มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 

3.3 ส่งเสรมิการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

3.3.1  ส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  
1. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

- - - - -  

 3.3.2  ส่งเสรมิให้เครือข่ายภาคประชาชนมีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต  
1. โครงการประชุมสภาสญัจร - - - - -  
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3.3.3  บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต  
1. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

- - - - -  

                                                                                                  รวม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  
 
 
 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕68 ปี ๒๕69 ปี ๒๕70 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

4.  การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน  
การควบคุมภายใน
การการบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต 

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงการทุจริต 

4.1.1  มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน ไม่ใช้งบประมาณ 
1. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจรติของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

- - - - - 

4.1.2  มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 
1. โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจาํป ี - - - - - 

4.1.3  มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
1. กิจกรรมตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน - - - - - 

4.2  การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.2.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว ้
1. โครงการส่งเสรมิความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องสําหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

- - - - - 

4.2.2  ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบของปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ  และวิธีการ
ที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น - - - - - 

4.3 มาตรการจัดการเรื่อง 4.3.1  มีแนวปฏิบัติในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ร้องเรียนการทจุริต 1. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจรติขององค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งสง 

- - - - - 

4.3.2  จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ  สะดวก รวดเร็ว  ปลอดภัยส าหรับผู้ร้องเรียน 

1. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งสง 

- - - - - 

                                                                                      รวม - - - - - 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการ 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมวัฒนธรรมสุจริต 
1.1 การเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.1 สร้างสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และการประพฤติตนตาม
ประมวลจริยธรรม 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการ"ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง" 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล  ทุ่ง
สง โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการ
กระทํา นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณี
การเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดให้ข้าราชการต้องละเว้น
จากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่และไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรนําแนวทางการ 
ดําเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

 ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งสงจึงได้จัดทํามาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
สง” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจําทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
 1)  เพ่ือเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 2)  เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไป
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3)  เพ่ือทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 4)  เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อํานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคม
ตามลําดับ 
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 5)  เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงาน อปท.ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทั่วไป 55 คน 

5. วิธีด าเนินการ 
 1)  จัดทํามาตรการและขออนุมัติดําเนินการต่อผู้มีอํานาจ 
 2)  กําหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสําหรับบุคคลในองค์กรและ
สาธารณชน 
 3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดําเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่กําหนด 
 4) ดําเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมสําหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆตามแนวทางและรูปแบบที่กําหนด 
 5) ดําเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้
มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้
ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540ตาม
แนวทางและรูปแบบที่กําหนด) 
 6) ประเมินและติดตามผลการดําเนินการ 
 7) รายงานผลการดําเนินการ 

6.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4 

7.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
 2) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อปท. ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินผล)  
 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อปท. ลูกจ้างประจํา พนักงานปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งสงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง (สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

ล าดับที่ 2 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจําเป็นต้องดําเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือให้การบริหารงาน และ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

3.วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
 3) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับใน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 55 คน 

5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดทําโครงการ/แผนงานและขออนุมัติดําเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บริหาร 
 2) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สําหรับบุคลากรผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสําหรับบุคลากร 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว เป็นต้น 
 4) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
 5) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสําหรับบุคลากร 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว อย่างน้อย 5 ช่องทาง และไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายไตรมาส) 
 2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง  
เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยแบบทดสอบ/แบบ
ประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานโดยยึดอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(สํารวจโดยใช้
แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ 3 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือปูองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสําคัญในการบริหารและ
การปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสํานึกในการทํางาน
และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังท่ีมีส่วนบั่นทอนความเจริญของ
ประเทศไทยมานาน จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง เพ่ือทําให้ปัญหา
การคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาค
ส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งปลูกจิตสํานึก
ของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์
รัปชัน 

 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง จึงจัดทําโครงการส่งเสริม
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อปูองกันการทุจริตขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงมีความรู้ความเข้าใจในหลัก
ธรรมาภิบาลสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงมีความรู้ความเข้าใจและให้
ความสําคัญกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) และมีค่านิยมในการต่อต้าน
การทจุริต 
 3) เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงมีความรู้ความเข้าใจในหลักและ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้ 
 4) เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงสามารถนําองค์ความรู้หลักธรร
มาภิบาล ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 55 คน 

5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) จัดทํากําหนดการ 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเปูาหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรมและวัสดุอุปกรณ์ 
 5) จัดฝึกอบรมตามกําหนดการ 
 6) รายงานผลการดําเนินการ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง ที่เข้ารับการอบรม 
ผ่านการทดสอบความรู้ธรรมาภิบาล ร้อยละ 90 (ทดสอบความรู้ผ่านระบบทดสอบความรู้ธรรมาภิบาลออนไลน์ 
https://ggde.nacc.go.th) 
 ผลลัพธ์ 
 1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงนําหลัก ธรรมาภิ
บาลมาปรับใช้ในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง ร่วมต่อต้านการ
ทุจริต(สํารวจโดยแบบประเมินติดตามผล) 
 3) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง นําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้ (สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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ล าดับที่ 4 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บุคลากร สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การ
ดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจํามักเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์ 
หรือขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม จึงส่งผลให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
กระทําผิดกฎหมายระเบียบต่างๆ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทําให้การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 ดังนั้น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย รวมทั้งเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น จึงได้จัดทํา
โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสําหรับ บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
 3) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  

5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดเตรียมการดําเนินโครงการ 
 3) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สําหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

4) จัดทําเอกสารส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 5) อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
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 6) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
 7) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสําหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี 
 2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ทําแบบทดสอบ/แบบประเมิน) 
 ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงมีการบริหารงานโดยยึดอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สํารวจโดย
ใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
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ล าดับที่ 5 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง การกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา
หรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทํา
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ ของส่วนรวม) แต่กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงจึงได้ดําเนินโครงการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งสง เพื่อปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทํางาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของตําแหน่งต่างๆ 
 2) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทําร่าง
คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3) จัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแนว
ทางการดําเนินการเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ และจัดทําคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5) จัดประชุมเพ่ือให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
 6) เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
และสาธารณะชนให้รับทราบ 
 7) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) พนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงมีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ร้อยละ 
80 ของจํานวนพนักงานฯ (สํารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู้) 
 2) มีคู่มือ/แนวทางการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน จํานวน 1 ชุด 
 3) มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน อย่างน้อย 2 ช่องทาง 
(เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หนังสือเวียน) 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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ล าดับที่ 6 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรสุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนําไปสู่การทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสําเร็จขององค์กรอย่าง
ยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงจึงได้ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างจิตสํานึกให้
บุคลากรตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นใน
คุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม อัน
จะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างจิตสํานึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ในการทํางานอันจะนําไปสู่การทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสําเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน จึงได้กําหนดให้มีการจัด
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําหลักคุณธรรม จริยธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข 
 2) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) กําหนดรูปแบบ กําหนดการ และหัวข้อการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเปูาหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ 
 5) ดําเนินการตามรูปแบบและกําหนดการที่กําหนด 
 6) รายงานผลการดําเนินการ 
 7) เผยแพร่การดําเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไตรมาส 3 
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7. งบประมาณด าเนินการ 
 100,000.00 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดอบรมจํานวน 1 ครั้ง 
 2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันและการ
ปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 บุคลากรนําหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กรสุจริตในหน่วยงาน (สํารวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล) 
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ล าดับที่ 7 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ กําหนดเปูาหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรม
สุจริต ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไป
ในทางทุจริต 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงจึงได้กําหนดดําเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน
การทุจริตขึ้น เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงมีความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริต สอดส่อง
เฝูาระวังไม่ให้เกิดการกระทําการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะนําไปสู่การเป็นองค์กรที่ปลอดทุจริตในที่สุด 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝุายประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป 

2) เพ่ือให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจํา ลูกจ้างประจํา พนักงานทั่วไป 
เฝูาระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจํา ลูกจ้างประจํา พนักงานทั่วไป ขององค์การ

บริหารส่วนตําบลทุ่งสง 55 คน 

5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดทําโครงการและขออนุมัติต่อผู้มีอํานาจ 
2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือกําหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล 
3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสํานึกด้านการต่อต้านการทุจริต 
4) นําข้อมูลที่ได้มาจัดทําเป็นสื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรูปแบบที่กําหนด (เช่น แผนพับ จดหมายข่าว 

วีดิทัศน์ ปูายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) 
5) ดําเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือ

ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางและช่องทางที่กําหนด 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการเผยแพร่ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตจํานวนอย่างน้อย 5 เรื่องข้ึนไป 
2) คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจํา ลูกจ้างประจํา พนักงานทั่วไป มี

ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต (สํารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจํา ลูกจ้างประจํา พนักงานทั่วไป เฝูาระวัง

การทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต (สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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ล าดับที่ 8 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่สําคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอํานาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและภารกิจที่ได้รับ
การถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 หมวด 1 และหมวด 8 ชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในเรื่องต่าง ๆ เช่น เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ประชาชนได้รับ
การอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง ซึ่งภารกิจที่สําคัญคือการบริการประชาชนตามภารกิจและ
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากพนักงานหรือบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจิตในการ
ให้บริการ และให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ก็จะก่อให้เกิดความพึงใจในการให้บริการของประชาชน
ผู้รับบริการ หากองค์กรมีการยกย่อง ชมเชย หรือให้รางวัล พนักงานหรือบุคลากรที่ให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ 
บริการด้วยความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ก็จะเป็นต้นแบบให้แก่พนักงานและบุคลากรคนอ่ืนๆ ในองค์กร รวมทั้ง
เป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่พนักงาน บุคลากร ผู้ให้บริการให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการต่อไป 

เพ่ือให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอํานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และสร้างขวัญและกําลังใจให้พนักงาน บุคลากร ผู้ให้บริการให้บริการ
ประชาชนด้วยจิตบริการ จึงได้จัดทําโครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน“บริการเป็นเลิศ” 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านบริการยอดเยี่ยม และเป็นต้นแบบให้แก่บุคลากรคนอ่ืนๆ 

ให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ เท่าเทียมกัน และเป็นธรรม 
2) เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรในการให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ 
3) เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน

ในท้องถิ่น 
4) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความเชื่อมั่นในองค์กร 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  

5. วิธีด าเนินการ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ 
2) คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ 
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3) จัดทําประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ และเผยแพร่ให้บุคลากร
ให้ทราบ 

4) เชิญชวนให้สํานัก/กองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ 
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5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ โดยประเมินผลจากหลักเกณฑ์ที่
กําหนด โดยนําผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการจากประชาชนมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินร่วมด้วย 

6) ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ 
7) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ 
8) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและ

สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว 
เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เป็นต้น 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีพนักงานต้นแบบด้านบริการประชาชนยอดเยี่ยม เป็นธรรม 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
2) จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ล าดับที่ 9 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์
สุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่สําคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอํานาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและภารกิจที่ได้รับ
การถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 หมวด 1 และหมวด 8 ชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในเรื่องต่าง ๆ เช่น เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ประชาชนได้รับ
การอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง หากพนักงานหรือบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต จะทําให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่าง
สูงสุด ลดปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงจึงได้ดําเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือยกย่องชมเชย หรือให้รางวัล พนักงานหรือบุคลากรที่
ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือเป็นต้นแบบให้แก่พนั กงานและ
บุคลากรคนอ่ืนๆ ในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่พนักงาน บุคลากร ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริตต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
2) เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ 

และซื่อสัตย์สุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  

5. วิธีด าเนินการ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ 

และซื่อสัตย์สุจริต 
2) คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติ 
3) จัดทําประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก และเผยแพร่ให้บุคลากรให้ทราบ 
4) เชิญชวนให้สํานัก/กองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์

เพ่ือเข้ารับการคัดเลือก 
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5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน 
ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 

6) ประกาศผลการคัดเลือก 
7) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
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8) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว 
เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เป็นต้น 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีบุคลากรต้นแบบด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 
ผลลัพธ์ 
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 
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1.2  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

 1.2.1 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ แยกแยะผลประโยชน์ ส่วน
ตน และผลประโยชน์ส่วนรวม 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ :โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ“Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลาย

ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวมจากสถานการณ์ข้างต้นจําเป็นที่หน่วยงานภาครัฐ
ต้องเร่งปลูกฝังองค์ความรู้ให้ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมรวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมหรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติทั้งมิติด้านสังคมการเมือง
และการบริหารที่สําคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา 

 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงจึงได้จัดทําโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมขึ้นเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวันร่วมปกปูอง
ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติทําให้เกิดเป็นค่านิยมที่จะไม่ยอมรับการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวมได้ 
2) เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนร่วมปกปูองผลประโยชน์ส่วนร่วม 
3) เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนรักษาสาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภคของชุมชน 
4) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  

5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้มีอํานาจอนุมัติ 



 
 

                                                                     แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570)    

 

2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3) กําหนดรูปแบบ/แนวทาง/กําหนดการและหัวข้อการอบรม 
4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดหาวิทยากร, เชิญกลุ่มเปูาหมาย 
5) ดําเนินการตามรูปแบบ/กําหนดการท่ีกําหนดไว้ 
6) ประเมินและติดตามผลการดําเนินการ 
7) รายงานผลการดําเนินการ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการจัดอบรมให้กับประชาชนจํานวน1ครั้ง 
2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนร่วมได้ร้อยละ80ของจํานวน

ผู้เข้าร่วมโครงการ (สํารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
3) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวันร้อย

ละ80ของจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ (สํารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนร่วมปกปูองผลประโยชน์ส่วนร่วมและสาธารณประโยชน์  (สํารวจโดยใช้แบบประเมิน

ติดตามผล) 
2) ประชาชนมีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน (สํารวจโดยใช้แบบ

ประเมินติดตามผล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                     แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570)    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.2 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ :โครงการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา65กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ

เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าวโดยยุทธศาสตร์ชาติ20ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งจะต้องนําไปสู่การ
ปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสําคัญกับการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกงโดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่ง
สร้างจิตสํานึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะทัศนคติเชิงบวกรวมทั้งคุณธรรมจริยธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคมควบคู่กับการปลูกฝังจิตสํานึกความซื่อสัตย์สุจริตค่านิยมที่ถูกต้องสร้างความตระหนักถึง
ภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทยโดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษ
ผู้กระทําผิดหรือผู้กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงจึงได้ดําเนินโครงการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน 
2) เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตให้แก่ประชาชน 
3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจําวัน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  

5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ 



 
 

                                                                     แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570)    

 

2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3) กําหนดรูปแบบกําหนดการและหัวข้อการอบรม 
4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดหาวิทยากรเชิญกลุ่มเปูาหมายจัดเตรียม

เอกสารประกอบการอบรมและวัสดุอุปกรณ์ 
5) ดําเนินการตามรูปแบบและกําหนดการที่กําหนด 
6) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการจัดอบรมจํานวน1ครั้ง 
2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 (สํารวจ

โดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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1.2.3  เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ :โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครองเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นถือเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนําไปสู่การพัฒนาทั่ วทั้งประเทศทั้งนี้
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ .ศ. 2542ตลอดจน
หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมทั้ง
แผนการปฏิรูปด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้กําหนดกลยุทธ์ด้านการปูองกันและเฝูา
ระวังที่มุ่งเน้นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตสํานึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบส่งเสริมให้
ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริตรวมถึงสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้
ผู้ใดโกงเพ่ือต่อต้านการทุจริตโดยเริ่มจากเด็กเยาวชนและผู้ปกครอง 

 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงจึงให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตโดยเริ่มจากการสร้างจิตสํานึกให้
เด็กเยาวชนและประชาชนต่อต้านการทุจริตโดยได้จัดทําโครงการเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตเพ่ือเป็นการปลูกฝัง
ค่านิยมให้มีทัศนคติวิสัยทัศน์ในการต่อต้านการทุจริตรวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนจากทุกภาคส่วนมีวินัยเคารพกฎหมาย
กฎระเบียบที่เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือส่งเสริมและสร้างจิตสํานึกให้ตระหนักถึงการสร้างค่านิยมและการเฝูาระวังต่อต้านการทุจริตให้แก่

เด็กเยาวชนและประชาชน 
2) เพ่ือรณรงค์ให้เด็กเยาวชนประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง

คุณธรรมและจริยธรรม 
3) เพ่ือประชาสัมพันธ์บุคคลตัวอย่างที่ดีดํารงตามหลักคุณธรรมจริยธรรมไปสู่องค์กรหรือบุคคลภายนอก 
4) เพ่ือเป็นการวางรากฐานในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นไปสู่ประชาชนทุกภาคส่วน 



 
 

                                                                     แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570)    

 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็กเยาวชนและประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดหาข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต 
2) จัดทําสื่อในรูปแบบตามช่องทางที่กําหนดไว้ 
3) เผยแพร่ให้ประชาชนรวมทั้งนักเรียนในโรงเรียนต่างๆภายในเขตพ้ืนที่ 
4) จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาและชุมชนในเวทีต่างๆ 
5) ประเมินติดตามผลการดําเนินการ 
6) รายงานผลการดําเนินการ 

-2- 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) เผยแพร่สื่อการสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตไม่น้อยกว่า5ช่องทาง 
2) มีการรณรงค์ในสถานศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาลไม่น้อยกว่า5แห่ง 
ผลลัพธ์ 
1) เด็กเยาวชนและประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนัก

ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่น้อยกว่าร้อยละ70 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
2) ประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ70ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 

(สํารวจจากรายชื่อเครือข่ายต่อต้านการทุจริต) 
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ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ :  ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบแก่งแย่งแข่งขันเพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทําให้

การมีคุณธรรมจริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอยเกิดปัญหามากมายในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับ
ทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคมสร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลังองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
สงจึงจัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทําความดี
เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนเป็น
แบบอย่างเพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากความดีและคุณธรรมเป็นรากฐานอัน
สําคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม 
2) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
3) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4) เพ่ือสร้างขวัญกําลังใจตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็นกุศโล

บายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งข้ึน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 หน่วยงานและบุคคลในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  

5. วิธีด าเนินการ 
1) แต่งตั้งคณะทํางานยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2) คณะทํางานกําหนดหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่

ประจักษ์ 
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3) จัดทําประกาศหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 

4) คณะทํางานฯดําเนินการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
5) ประกาศผลการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์และ

เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
6) ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น

ที่ประจักษ์ 
7) รายงานผลการดําเนินงาน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
จํานวนหน่วยงานและบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ผลลัพธ์ 
1) มีหน่วยงานและบุคคลต้นแบบที่ดีปรากฏต่อสังคม 
2) ประชาชนในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขวัญกําลังใจและมีจิตสํานึกปฏิบัติตนเป็น

ประโยชน์ต่อสังคมมีความซื่อสัตย์สุจริต 
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ล าดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงให้ความสําคัญในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมุ่งส่งเสริมให้

ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนมาก
ที่สุดทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจและหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นโดย
ส่งเสริมให้มีคณะกรรมการชุมชนเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่างๆทําหน้าที่ในการประสานงานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ 

 เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละชุมชนต้องอุทิศเวลาแรงกายแรงใจ
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนดังนั้นองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณ
แก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลาแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลาแรงกายแรงใจเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม

ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการชุมชนมาด้วยดีจนครบวาระการดํารงตําแหน่ง 
2) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์และแบบอย่างที่ดี

ต่อสังคมให้มีขวัญและกําลังใจ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
คณะกรรมการชุมชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

5. วิธีด าเนินการ 
1) ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 
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2) จัดทําประกาศเกียรติคุณเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ 
3) จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน 
4) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลาแรงกายแรงใจเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ4ปีได้รับ

การยกย่องเชิดชูเกียรติร้อยละ 100 
-2- 

ผลลัพธ์ 
1) มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดีด้านการบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 
2) ประชาชนในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขวัญกําลังใจและมีจิตสํานึกบําเพ็ญประโยชน์

สาธารณะในท้องถิ่น 
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ล าดับที่ 4 

1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคลหน่วยงานองค์กรดีเด่นผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคมถือเป็นการสร้างรากฐานอันสําคัญใน

การพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขโดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดํารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงการมีคุณธรรมจริยธรรมวิริยะอุตสาหะกล้าหาญซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละเพ่ือส่วนรวมถือว่าเป็นหลัก
สําคัญของการทําความดีดังนั้นเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรหน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ทําความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงผู้ที่ทําคุณประโยชน์หรือเต็ม
ใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงอย่างสม่ําเสมอองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงจึงจัดกิจกรรม
ยกย่องและเชิดชูความดีความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคลหน่วยงานองค์กรดีเด่นผู้ทําความดีมี
ความซื่อสัตย์สุจริตและผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงโดยการมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทําคุณประโยชน์และควรได้รับการยกย่องชมเชยและเป็นบุคคล
ตัวอย่างและจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน

ตําบลทุ่งสง 
 2) เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การ

บริหารส่วนตําบลทุ่งสงตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
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 3) เพ่ือรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหน่วยงานองค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
สงมีค่านิยมยกย่องเชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) ประชาชนหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง   

2) ผู้ทําคุณประโยชน์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล

หน่วยงานองค์กรดีเด่น 
2) คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคลหน่วยงานองค์กรทําความดีเพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 
3) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบใบประกาศแก่บุคคลหน่วยงานองค์กรดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือก

และได้คะแนนสูงสุด 
4) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
จํานวนบุคคลหน่วยงานองค์กรดีเด่นผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน

ตําบลทุ่งสงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนหน่วยงานองค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงมีค่านิยมยกย่องเชิดชูและเห็นคุณค่า

ของการประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือส่วนรวมและมีคุณธรรมและจริยธรรม 
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1.3 การเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1.3.1  เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริต 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทําลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึกเป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์

ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความ
ดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบโดยเฉพาะในกลุ่ มเด็กและเยาวชน
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ .ศ. 2542มาตรา16ให้
เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาสและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่3) พ.ศ. 2553มาตรา6ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและ
สติปัญญาความรู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและมาตรา 25
กําหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 

 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงพิจารณาเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงขึ้นเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่
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ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สําคัญที่ทําให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นการปูองกันแก้ไข
ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต 
2) เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเ พ่ือรักษา

ประโยชน์ส่วนรวม 
3) เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก

รูปแบบ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง54คน 

5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2) แตง่ตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
3) ดําเนินการตามโครงการ 
4) สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 
5) รายงานผลการดําเนินการ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) เด็กและเยาวชนขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงได้รับการฝึกอบรมจํานวนระบุจํานวนเด็กและ

เยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมคน 
2) เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้สามารถแยกแยะถูกผิดชั่วดีสามารถนําความรู้ประสบการณ์ที่

ได้รับมาปรับใช้กับตนเองและสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุขร้อยละ80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
ผลลัพธ์ 
1) เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ80 (สํารวจโดย

ใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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2) เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบไม่
น้อยกว่าร้อยละ80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

3) เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประกวดคําขวัญต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปัจจุบันประชาชนจํานวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเอง

ได้รับผลประโยชน์ด้วยสะท้อนให้เห็นว่าเด็กเยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืนหากปล่อยให้
ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไปความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อ
สังคมในด้านอืน่ๆตามมาอีกมากมาย 

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ .ศ. 2542
มาตรา16ให้เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้  (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาสและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553มาตรา6ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์
สังคมและสติปัญญาความรู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุของค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งสงจึงได้จัดกิจกรรมการประกวดคําขวัญต่อต้านการทุจริตขึ้นเพ่ือกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัว
เห็นความสําคัญหันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดข้ึนและพร้อมที่จะเป็นกําลังสําคัญในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบและเป็นการปูองกันและแก้ไขปัญหาทุจริต 
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3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชนไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต

คอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
2) เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชนและให้เกิดจิตสํานึกท่ีจะยึดมั่นในการทําความดีมี

ความซื่อสัตย์สุจริต 
3) เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทาง

ภาษาท่ีสื่อถึงการต่อต้านการทุจริต 
4) เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

5. วิธีด าเนินการ 
1) เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวด 
3) ประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนส่งคําขวัญเข้าประกวด 
4) ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงกําหนด 
5) ทําพิธีมอบรางวัล 
6) ติดตามประเมินผลการดําเนินการ 
7) รายงานผลการดําเนินการ 

 
-2- 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
ได้คําขวัญต่อต้านการทุจริตจํานวนระบุจํานวนคําขวัญที่ผ่านการคัดเลือกชุด 
ผลลัพธ์ 
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ตื่นตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่

เกิดข้ึนและพร้อมที่จะเป็นกําลังสําคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบไม่น้อยกว่า      ร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วมประกวด (สํารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
 



 
 

                                                                     แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570)    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.2 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ .ศ. 

2542มาตรา16ให้เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้  (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาสและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542มาตรา6ที่
กําหนดให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และ
คุณธรรมในการดําเนินชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขมีศาสนาที่ตนนับถือเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจ
มาตรา41กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม
ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  ได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับเด็กและเยาวชนเป็นพลังที่สําคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคตจึงได้ดําเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านจิตใจปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและ
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ศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีให้มีทักษะในการดําเนินชีวิต“เก่งดีและมีความสุข
”ซึ่งเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรมให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลกนําพาชีวิตสู่ความสําเร็จเพ่ือเกื้อกูล
แก่ตนเองและประเทศชาติในที่สุด 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือให้ผู้เรียนมีวินัยมีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่

ตนนับถือ 
2) เพ่ือให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความกตัญญูกตเวทีมีเมตตากรุณาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ

เพ่ือส่วนรวม 
3) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4) เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาของเทศบาลในการต่อต้านการ

ทุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาของโรงเรียนระบุชื่อโรงเรียน54คน 

5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานในการจัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมหลักสูตรต้าน

ทุจริตในโรงเรียน 
2) จัดประชุมคณะทํางานในการกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการแนวทางการดําเนินงานในการเตรียมความ

พร้อมเพ่ือให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
3) ดําเนินการขออนุมัติดําเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามระเบียบฯการใช้งบประมาณและพัสดุของ

สถานศึกษา 
4) จัดเตรียมเอกสารอุปกรณ์และสถานที่ในการจัดโครงการ 
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5) ดําเนินการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม 
6) สรุปติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ 
7) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
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นักเรียนชั้นอนุบาล– ประถมศึกษาได้รับการอบรมหลักสูตรตามโครงการร้อยละ100 
ผลลัพธ์ 
1) จํานวนนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล– ประถมศึกษานําความรู้ด้านหลักธรรมมาปฏิบัติและนํามา

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันไม่น้อยกว่าร้อยละ80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม/แบบสอบถามครู) 
2) เด็กนักเรียนได้ซึมซับความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมทางศาสนาไปใช้ดําเนินชีวิตให้เป็น

คนดีคนเก่งและมีความสุขไม่น้อยกว่าร้อยละ80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม/แบบบันทึกความดี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 

2.1  การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2.1  การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหาร 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส

กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆของรัฐเป็นสิ่งจําเป็นเพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริงและมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
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 ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงจึงได้มี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารรวมทั้งดําเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันผ่านช่องทางในสื่อต่างๆของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
2) เพ่ือมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสําหรับประชาชน 
3) เพ่ือจัดแสดงข้อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
4) เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของระบุชื่อองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดตั้งคณะทํางานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเพ่ือดํา เนินการให้มีการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
3) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งมี

การแสดงข้อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจนถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์
ของหน่วยงานและสื่ออ่ืนๆ 

5) จัดทําข้อมูลแสดงการดําเนินงานและผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงเพ่ือ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านสื่อช่องทางต่างๆของหน่วยงานเป็นระยะสม่ําเสมอโดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณการเงินการจัดหาพัสดุการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างการ 
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ใช้จ่ายงบประมาณรายงานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายระเบียบกฎข้อบังคับที่กําหนด
แก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อสอบถาม
หรือขอข้อมูลหรือรับฟังคําติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การให้บริการเช่น - มีหมายเลขโทรศัพท์
เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาทําการ - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพ่ืออํานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อสอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น - มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ
เช่นการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นสื่อสังคมออนไลน์เว็บบอร์ดเป็น
ต้น 

7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดําเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะและ/หรือ
ระบบCall Center 

 8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 9) จัดทํารายงานผลสถิติผู้มารับบริการรวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีจํานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์อย่างน้อย5ช่องทาง 
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงให้มี

ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ํากว่าร้อยละ80 (ใช้แบบสํารวจความ

พึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2  การจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ :โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะด้วยตนเองทั้งในเรื่อง

การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะแต่ต้องเป็นไป
ตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ดังนั้นการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546มาตรา23ที่กําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการดําเนินการโดย
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เปิดเผยและเที่ยงธรรมโดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคมภาระต่อประชาชนคุณภาพวัตถุประสงค์ที่จะใช้
ราคาและประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

 ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นจึงดําเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงบประมาณเพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ– จัดจ้างได้ทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ– จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ

ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 
2) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3) เพ่ือปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
1) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง41คน 
2) ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  

5. วิธีด าเนินการ 
1) รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
2) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุให้ประชาชนได้

ทราบผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่างๆ 
3) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง

การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใสคุ้มค่าและสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ 

4) ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
5) จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุการตรวจรับพัสดุเช่น

สังเกตการณ์ติดตามผลการดําเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุการตรวจรับพัสดุเป็นต้น 
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6) ประชุมกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 
7) รายงานผลการดําเนินการและเผยแพร่ผลการดําเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชน

ให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางต่างๆได้แก่ 
7.1) ผลการดําเนินโครงการ 
7.2) รายงานการกํากับ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 
7.3) รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีตามวงรอบที่กฎหมาย/ระเบียบกําหนด 
7.4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลังและการพัสดุไม่น้อยกว่า3ช่องทาง 
2) มีการจัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณจํานวน1ครั้ง 
ผลลัพธ์ 
จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ :โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะด้วยตนเองทั้งในเรื่องการ

จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะแต่ต้องเป็นไปตาม
อํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ดังนั้นการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตาม
หลักธรรมาภิบาล 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผย
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และเท่ียงธรรมโดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคมภาระต่อประชาชนคุณภาพวัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคาและ
ประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นจึงดําเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหาร
งบประมาณเพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ– จัดจ้างได้ทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ– จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆของ

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 
2) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3) เพ่ือปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
1) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  
2) ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  

5. วิธีด าเนินการ 
1) รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
2) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุให้ประชาชนได้ทราบผ่าน

ทางเว็บไซต์และช่องทางต่างๆ 
3) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ

ใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใสคุ้มค่าและสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ 

4) ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
5) จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุการตรวจรับพัสดุเช่น

สังเกตการณ์ติดตามผลการดําเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุการตรวจรับพัสดุเป็นต้น 
6) ประชุมกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 
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7) รายงานผลการดําเนินการและเผยแพร่ผลการดําเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชนให้
ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางต่างๆได้แก่ 

 7.1) ผลการดําเนินโครงการ 
 7.2) รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 
 7.3) รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีตามวงรอบที่กฎหมาย/ระเบียบกําหนด 

 7.4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลังและการพัสดุไม่น้อยกว่า3ช่องทาง 
2) มีการจัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณจํานวน1ครั้ง 
ผลลัพธ์ 
จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล าดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งสง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงมีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และ

การใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะการที่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
สงจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมี
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
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ดังนั้นเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงได้จึงได้จัดทํามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและมาตรการกํากับติดตาม
การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงเพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบกฎข้อบังคับท่ีกําหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ
บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบกฎข้อบังคับที่กําหนดไว้  เช่น ข้อมูล

ข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณการเงินการจัดหาพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างฯลฯ 
2) เพ่ือกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบกฎ

ข้อบังคับท่ีกําหนด 
3) เพ่ือกํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบั ติ

ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
4) เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใสและประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
สํานักกองส่วนฝุายต่างๆในองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  

5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ

ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 
2)ประชุมคณะทํางานฯ 

2.1) กําหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อกํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งสงต่อสาธารณชนโดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบัน
ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่นๆและช่องทางที่หลากหลายใน 5 ประเด็นดังนี ้
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2.1.1) ข้อมูลพ้ืนฐานได้แก่โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานข้อมูลผู้บริหาร
อํานาจหน้าที่แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานข้อมูลการติดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์การ
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  

2.1.2) การบริหารงานได้แก่แผนการดําเนินงานรายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน
ประจําปีรอบ6เดือนรายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําปีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือหรือ
มาตรฐานการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการE – Service  

2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณได้แก่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีรายงานการ
กํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีรอบ 6 เดือนรายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี



 
 

                                                                     แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570)    

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุสรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้แก่นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการ
ดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรายงานผลการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใสได้แก่การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

2.2) กําหนดแนวทาง/มาตรการกํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการต่างๆกฎเกณฑ์ข้อกฎหมายข้อบังคับและสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจนเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

3) ติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของระบุชื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืนๆและช่องทางที่หลากหลายใน  5 ประเด็นดังนี้ - ข้อมูลพ้ืนฐาน - การ
บริหารงาน - การบริหารเงินงบประมาณ - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - การส่งเสริมความโปร่งใส 

2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบกฎข้อบังคับที่กําหนดไว้ 
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3) กํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบกฎ
ข้อบังคับท่ีกําหนด 

4) กํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่
เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต่ํากว่าร้อยละ

80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 
2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 
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ล าดับที่ 4 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งสงด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่น

และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่สําคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริตรวมทั้งผู้บริหารมีความ
มุ่งม่ันที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นมีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงได้มีการดําเนินการจัดทํา
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มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง
ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงแสดงเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ใน

การบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
2) เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงสู่การรับรู้ของสาธารณชน 
3) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลทุ่งสง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
1) ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  
2) ประชาชน  

5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอํานาจ 
2) กําหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
3) จัดทําประกาศเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร 
4) ผู้บริหารกําหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงานเพ่ือพัฒนาหน่วยงานด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกัน

การทุจริตฯ 
5) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯและนโยบาย/มาตรการ/แผนงานตามรูปแบบช่องทางที่กําหนด 
6) จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
7) จัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ 
8) เผยแพร่แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯตามช่องทางและรูปแบบที่กําหนด 
9) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
10) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
11) รายงานผลการดําเนินการ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
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1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติ
การปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหารเพ่ือพัฒนาหน่วยงานด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

3) มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
สงพ.ศ. 2566 - 2570 

ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงมีผลการประเมินITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85คะแนนขึ้นไป) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ล าดับที่ 5 

1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ที่มีอํานาจ

หน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับ
บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวก
อย่างเสมอภาคเป็นธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจและผู้มาขอรับบริการเป็นจํานวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการ
ได้อย่างทันท่วงทีการตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการแซงคิว
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ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทั้งผู้มาขอรับบริการ  
และผู้ให้บริการส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให้
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้แก่การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปูาหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเป็นและประชาชนได้รับ
การอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงจึงได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม
ให้บริการโดยจัดลําดับก่อน– หลังเพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจและความทัดเทียมกันในการให้บริการประชาชนโดย
ไม่เลือกปฏิบัติจึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสําหรับผู้มาติดต่อราชการ 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอํานวยความสะดวกความเสมอภาคเป็นธรรมต่อผู้มารับ

บริการ 
2) เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วสามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน 
3) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
4) เพ่ือเป็นเกราะปูองกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทําการแสวงหาประโยชน์หรือกระทําการ

ประพฤติมิชอบต่อตําแหน่งหน้าที่อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  

5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากรผู้รับผิดชอบในการดูแลกํากับการให้บริการ 
2) ประชุมชี้แจงแนวทางกําหนดรูปแบบวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติ 
3) จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต่างๆตามความจําเป็นและเหมาะสม 
4) ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิวและการใช้บริการตามลําดับ

คิว 
-2- 

5) จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
6) สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือนเพ่ือนํามาปรับปรุงแก้ไข

การให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
7) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 2 

7. งบประมาณด าเนินการ 
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ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีการใช้บัตรคิวสําหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลําดับก่อนหลังสําหรับหน่วยงานที่ให้บริการ 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานไม่น้อยว่าร้อยละ80ของผู้มาขอรับบริการ (สํารวจ

โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
2) การให้บริการเกิดความโปร่งใสข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล าดับที่ 6 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการ NO Gift Policy 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบได้กําหนดแผนปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยกําหนดให้การพัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้
มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทําตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนําไปสู่เปูาหมาย“ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
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อีกท้ังแผนการปฏิรูปประเทศด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประเด็นปฏิรูปด้าน
การปูองปรามได้กําหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้บังคับบัญชามีมาตรการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วย
ความซื่อตรงและรับผิดชอบกรณีปล่อยปละละเลยไม่ดําเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่น
เองมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นมีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้บริหารได้ให้
ความสําคัญกับการบริหารงานเพ่ือปูองกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่งจึงได้เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปูองกันการ
ทุจริตโดยการจัดทํามาตรการNO Gift Policy ขึ้นเพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทําอันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนําไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 
2) เพ่ือแสดงเจตจํานงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากรขององค์การบริหารส่วน

ตําบลทุ่งสงมีวัฒนธรรมองค์กรNO Gift Policy 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

5. วิธีด าเนินการ 
1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดทํามาตรการ“NO Gift Policy ไม่รับ– ไม่ให”้ 
2) จัดทําประกาศใช้NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดําเนินการตามมาตรการNO Gift Policy 
3) ผู้บริหารประกาศใช้NO Gift Policy 
4) เผยแพร่ประกาศใช้NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบ 

โดยทั่วกัน 
5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการNO Gift Policy 
6) รายงานผลการดําเนินการ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีประกาศใช้NO Gift Policy จํานวน1ฉบับ 
2) ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงดําเนินการตาม

แนวทางNO Gift Policy จํานวนร้อยละ 100  (สํารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบสํารวจ) 
ผลลัพธ์ 
ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องสินบน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล าดับที่ 7 

1. ชื่อโครงการ :โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนตลอดจนจัดให้มีการรับฟัง
และสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นต้องให้ความสําคัญในการสร้างความเป็น
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ธรรมไม่เลือกปฏิบัติ โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาประยุกต์ใช้โดยเฉพาะหลักนิติธรรมและความเสมอภาคที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จะต้องคํานึงถึงการจัดทําบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอํานาจหน้าที่และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง
บริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึงรวมถึงการอนุมัติอนุญาตและการใช้อํานาจอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดําเนินการโดยยึดหลักกฎหมายระเบียบและคํานึงถึงความถูกต้องชอบธรรมไม่เลือกปฏิบัติ  และไม่มีการเรียกร้อง
ผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือพวกพ้องทั้งนี้ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพ้ืนที่และผู้ที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่อย่างเท่า
เทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 

เพ่ือให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอํานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนผู้รับบริการสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติและเพ่ือกํากับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ของบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรเกิดความความโปร่งใสตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งสงจึงได้จัดทําโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลของ

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 
2) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงให้บริการ

ประชาชนอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
3) เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน

ท้องถิ่น 
4) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการและเกิดความเชื่อมั่นในองค์กร 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  

5. วิธีด าเนินการ 
1) ผู้บริหารกําหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไว้ในพันธกิจของหน่วยงาน 
2) แต่งตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินงานตามพันธกิจ การให้บริการอย่างเท่าเทียม 
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3) ประชุมคณะทํางานเพ่ือกําหนดแนวทาง/แผนงานในการดําเนินงาน 
4) จัดทําแนวทาง/แผนงานการดําเนินงาน 
5) ชี้แจงแนวทาง/แผนการการดําเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6) ดําเนินการตามแนวทาง/แผนการดําเนินงาน 
7) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
8) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 



 
 

                                                                     แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570)    

 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการกําหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันเป็นพันธกิจของหน่วยงาน 
2) มีแนวทาง/แผนการดําเนินงานในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ 
2) จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรมเลือกปฏิบัติลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล าดับที่ 8 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสําคัญในการดําเนินการเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ

หน่วยงานโดยการจัดทํา“มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง”เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ด้วย
ความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐานโปร่งใสเท่าเทียมกันและมีประสิทธิภาพรวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
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3. วัตถุประสงค ์
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  

5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดตั้งคณะทํางานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
2) ประชุมคณะทํางานฯเพ่ือดําเนินการดังนี้ 
 2.1) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(ITA)  
 2.2) จัดทํามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นให้ดีขึ้นซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโดยต้องมีรายละเอียดต่างๆ
เช่นการกําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องการกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติการกําหนดแนวทางการกํากับ
ติดตามให้นําไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผลเป็นต้น 

3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงช่องทางอ่ืนๆ 

4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดําเนินการมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส 
5) ปฏิบัติตามมาตรการ 
6) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
7) รายงานผลการดําเนินการ 
8) เผยแพร่รายงานผลการดําเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 
ผลลัพธ์ 



 
 

                                                                     แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570)    

 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงมีผลการประเมินITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85คะแนนขึ้นไป) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล าดับที่ 9 

1. ชื่อโครงการ :กิจกรรม“การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2545มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการปฏิบัติ

หน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของ
ผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูลการติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
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บ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไว้ว่าเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ก.พ.ร. อาจ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการโดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือโดยวิธีการอ่ืนใดเพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรวมทั้งมาตรา  45 กําหนดให้ส่วนราชการจัดให้มี
คณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคุณภาพ
การให้บริการความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการความคุ้มค่าในภารกิจทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาที่
กําหนด 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงจึงได้จัดให้มีการจัดทําข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการโดยมีการลง
นามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงกับปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง
และหัวหน้าสํานักปลัด/ผู้อํานวยการกองและให้มีการลงนามจัดทําข้อตกลงทุกปีเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝุายเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝุายตามข้อตกลงการปฏิบัติ

ราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  

5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดทําข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนโดยจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติ

ราชการในระดับสํานัก/กอง/ฝุายเพ่ือให้การดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเปูาหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดและรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงานโดยได้มีการลงนามบันทึก
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปลัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดพร้อมคณะทํางานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดใน
ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติดังนี้ 

 1.1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
 1.2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
 1.3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
 1.4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1.5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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 1.6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
2) ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝุายต่างๆและผู้ปฏิบัติงานทราบและทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดและกรอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสมเช่น  – ศึกษาข้อมูลและ

เอกสารหลักฐานต่างๆเช่นรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการรอบ  6 เดือน 9 เดือนและ 
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12 เดือนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามตัวชี้วัดเป็นต้น - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดโดยการ
ประสานงานกับผู้กํากับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลเพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนดและการมี
ส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าว 

4) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดเพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตามเปูาหมายหรือตัวชี้วัด
ที่กําหนด 

5) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมายและเกณฑ์การให้คะแนน 
6) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการกรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนดเพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปูาหมายที่กําหนดไว้ 

7) รายงานผลการดําเนินงาน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง 
ผลลัพธ์ 
จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ 10 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้
กําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้มีอํานาจและหน้าที่



 
 

                                                                     แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570)    

 

จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ 
ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนําหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมา           ภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2556 
มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ง
เป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทํางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการ
ในการทํางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือ
นําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงจึงได้จัด
ให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 
 2) เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3) เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 4) เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี  คนเก่ง
เข้ามาทํางาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  

5. วิธีด าเนินการ 
 1) ผู้บริหารกําหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใส  มีคุณธรรม ตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ 
 2) จัดประชุมหน่วยงานชี้แจงบทบาทอํานาจและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 
 3) จัดตั้งคณะทํางานเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
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 4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบริหารงานของผู้บริหารและรวบรวมความเห็น
เสนอต่อผู้บริหาร 
 5) คณะทํางานพิจารณากําหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น - มาตรการ
ปูองกันแนวทางการได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ทํางานส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ - มาตรการ
นําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น  เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร - 
มาตรการการนําผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร (ITA) มาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของ



 
 

                                                                     แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570)    

 

บุคลากร - มาตรการปูองกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน - 
มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร  
เป็นต้น 
 6) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 7) ดําเนินการตามมาตรการ 
 8) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จํานวน 1 มาตรการ 
 ผลลัพธ์ 
 1) ข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง ลดลง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ 11 

1. ชื่อโครงการ :กิจกรรม“สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการ

ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงานซึ่งองค์การ



 
 

                                                                     แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570)    

 

บริหารส่วนตําบลทุ่งสงได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็น
เรื่องลําดับต้นๆของเรื่องการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาดังนั้นองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงจึงได้ดําเนินกิจกรรมการสร้าง
ความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 23 คน 

5. วิธีด าเนินการ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นโดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการและหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการและ
ข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยประกอบด้วย
ประธานกรรมการหัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็น
เลขานุการ 

3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษาและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการเสนอมา 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 



 
 

                                                                     แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570)    

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบ ของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 80  

(สํารวจโดยแบบประเมิน) 
ผลลัพธ์ 
ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ 12 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการนําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้นเลื่อน
เงินเดือนของบุคลากร 
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการ

ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงานซึ่งนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
เป็นเรื่องลําดับต้นๆของเรื่องการบริหารงานบุคคลรวมทั้งให้ความสําคัญกับผลของการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอีกด้วยจึงส่งเสริมให้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของตนเองโดยมี
การประเมินบุคคลโดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในตําแหน่งที่ปฏิบัติและประโยชน์ที่
หน่วยงานได้รับจากการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้นตามประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลที่  
กจ.กท. หรือ ก.อบต. กําหนด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดทํามาตรการนําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรเพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและสามารถ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
หรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
2) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจจากการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง23คน 

5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดทํามาตรการนําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้นเลื่อน

เงินเดือนของบุคลากร 
2) จัดทําประกาศและแนวทางในการดําเนินการตามมาตรการนําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
3) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษาและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

6) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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7) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการเสนอมา 



 
 

                                                                     แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570)    

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ผลลัพธ์ 
จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จํานวนเรื่องร้องเรียนทุจริตลดลง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ 13 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 



 
 

                                                                     แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570)    

 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงให้ความสําคัญกับการปูองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการปูองกันการ
ทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริตและบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนจึงได้ดําเนินการจัดทํา“แผนปฏิบัติการปูองกัน
การทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)” เพ่ือให้
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงบริหารงานเพ่ือปูองกันการทุจริตตาม                   หลักธรรมาภิบาลและยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 
2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 41 คน 

5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) ประชุมคณะทํางานฯเพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ,

วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ 
3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯตามรูปแบบช่องทางที่กําหนดรวมถึงรายงานการทําแผนฯแก่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นรายงานการทําแผนฯให้แก่สํานักงานป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E – PlanNACC) ทางเว็บไซต์
สํานักงานป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น 

4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯให้แก่
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําแผนฯไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ 
6) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ 
7) รายงานผลการดําเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นรายงานการทําแผนฯให้แก่สํานักงาน

ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNACC) ทางเว็บไซต์สํานักงานป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น 

8) เผยแพร่รายงานผลการดําเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



 
 

                                                                     แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570)    

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง

พ.ศ. 2566 - 2570 
ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงมีผลการประเมินITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85คะแนนขึ้นไป) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ 14 

1. ชื่อโครงการ :กิจกรรม“ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี” 



 
 

                                                                     แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570)    

 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งกําหนดให้มีการบริหาร

ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุปี  2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดทํากิจกรรม“ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี” เพ่ือติดตามควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเกิดความคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีและดําเนินงานตามขั้นตอน
ของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องทําตามกฎหมายระเบียบและมีความจําเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงมีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้าในการ

เบิกจ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 
2) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเบิกจ่าย

งบประมาณ 
3) เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรฝุายบัญชีกองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  

5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดตั้งคณะทํางานควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
2) จัดประชุมบุคลากรทุกสํานัก/กอง/ฝุายเพ่ือติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจําเดือน/ประจําไตรมาส 
3) จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง  (Cross 

Check) 
4) ดําเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่คณะทํางานกําหนด 
5) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

-2- 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการจัดประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้า/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณอย่างน้อยไตรมาสละ1ครั้ง 
2) มีการดําเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง (Cross Check) 
ผลลัพธ์ 
ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณลดลงร้อยละ80 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล าดับที่ 15 

1. ชื่อโครงการ :กิจกรรม“วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี” 



 
 

                                                                     แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570)    

 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งกําหนดให้มีการบริหาร

ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งสงจึงได้ดําเนินกิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี” เพ่ือปรับปรุงการจัดหาพัสดุให้มี
ความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง 
2) เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ 
3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านพัสดุ 54 คน 

5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
2) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
3) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
4) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้บริหารเพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใน

ปีงบประมาณถัดไป 
5) เผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรของหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบทั่วกัน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจําปีจํานวน1ฉบับ 
2) มีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจําปีแก่สาธารณชนอย่างน้อย3ช่องทาง 
ผลลัพธ์ 
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไปลดลง 

 
ล าดับที่ 16 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกําหนดให้มีการบริหารราชการ

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนรวมทั้ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2561 ได้กําหนดการ
ดําเนินการเพื่อปูองกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงให้ความสําคัญกับการดําเนินการเพ่ือปูองกันมิให้เกิดการดําเนินการที่
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมจึงได้จัดทํา“มาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง” 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
2) เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3) เพ่ือปูองกันการใช้จ่ายเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 54 คน 

5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดทํามาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 
2) จัดทําประกาศและแนวทางการดําเนินการตามมาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลทุ่งสงและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
3) จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการ

จัดหาพัสดุและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
4) ปรับปรุงขั้นตอนการจัดหาพัสดุโดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน

ในการจัดหาพัสดุเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
5) ดําเนินการตามมาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
6) รายงานผลการดําเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

 

-2- 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

มีประกาศใช้มาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนจํานวน1ฉบับ 
ผลลัพธ์ 
จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลง 
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ล าดับที่ 17 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ไม่มีประสิทธิภาพ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งกําหนดให้มีการบริหาร

ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งสงจึงให้ความสําคัญกับการดําเนินการใช้จ่ายงบประมาณที่มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนจึงได้จัดทํา“มาตรการปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ไม่มี
ประสิทธิภาพ” 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือเสริมสร้างการใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานและเกิดประสิทธิภาพ 
2) เพ่ือปูองกันการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 54 คน 

5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดทํามาตรการปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ไม่มีประสิทธิภาพ 
2) จัดทําประกาศและแนวทางการดําเนินการตามมาตรการปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควรผิด

วัตถุประสงค์ไม่มีประสิทธิภาพและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
3) จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการฯกําหนดให้มีขั้นตอนการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในประเด็นดังนี้  - 

ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ - เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานหรือไม่ - เกิดประโยชน์และมีความ
คุ้มค่าในการดําเนินหรือไม่ - ดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 

4) ปรับปรุงขั้นตอนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการที่กําหนด 
5) ดําเนินการตามมาตรการ 
6) รายงานผลการดําเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีประกาศใช้มาตรการปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ไม่มีประสิทธิภาพจํานวน  1 

ฉบับ 
ผลลัพธ์ 
จํานวนข้อร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณลดลง 
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2.2.3  การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ :โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะด้วยตนเองทั้งในเรื่องการ

จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะแต่ต้องเป็นไปตาม
อํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ดังนั้นการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตาม
หลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือให้การบริหารการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นจึงมีความจําเป็นต้องดําเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการเพ่ือให้มีการบริหารทรัพย์สินของทางราชการที่โปร่งใสเปิดเผยตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารทรัพย์สินของหน่วยงาน 
2) เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
1) บุคลากรของหน่วยงาน  
2) ประชาชน  

5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดทําประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการการยืมทรัพย์สินของราชการกฎหมาย

โดยกําหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนมีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวกเปิดเผยและตรวจสอบได้ทั้ง
กรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 

2) จัดทําคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการการยืมทรัพย์สินของราชการ 
3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการการยืมทรัพย์สินแผนผัง

ขั้นตอนในการดําเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่างๆ 
4) ดําเนินการติดตามตรวจสอบการดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สินของราชการ

การยืมทรัพย์สินของราชการโดยวางระบบการจัดทําระเบียนการเบิกทรัพย์สินของราชการทะเบียนการยืมทรัพย์สิน
ของราชการอย่างเป็นระบบ 

5) รายงานผลการดําเนินงาน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
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ไม่ใช้งบประมาณ 

-2- 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการการยืมทรัพย์สินของราชการกฎหมายอย่าง

น้อยจํานวน 1 ฉบับ 
ผลลัพธ์ 
จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการลดลง 
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2.3  มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

2.3.1 จัดท าข้อตกลงระหว่างบุคลกรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม                     
จริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ :โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้

กําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้มีอํานาจและหน้าที่
จัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นบริหารกิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ  
ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนําหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือ                ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งจะ
ส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงทั้งนี้การเพ่ิมขึ้นของประชากร  ตลอดจน
ภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการดําเนิน
กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได้
จัดทําโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้
สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่างๆให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรร
มาภิบาลต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 
2) เพ่ือทราบถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง

สง 
3) เพ่ือสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  

5. วิธีด าเนินการ 
1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอํานาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่างๆดังนี้ 
 1.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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 1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 1.4) ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

 -2- 

1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 1.6) ด้านการศึกษาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2) จัดทําระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการจุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและ
สะดวกเช่นประเมินผ่านQR Code หรือระบบกดปุุมแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร 

3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 
4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละ 2 

ครั้ง 
5) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทาง

ที่หลากหลายเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์บอร์ดประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเสียงตามสายหอกระจายข่าวเป็นต้น 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 
ผลลัพธ์ 
จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรมเลือกปฏิบัติลดลง 
หมายเหตุ 
เป็นโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
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 ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ :โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ประชาชนในพ้ืนที่เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมกล่าวได้ว่า  เป็นสังคมพหุ

วัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ให้ความ 
สําคัญในการสร้างความเป็นธรรม / ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ / บริการประชาชนให้เกิดขึ้นใน

พ้ืนที่มากที่สุดโดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความเสมอภาคที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องคํานึงถึงการจัดทําบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอํานาจหน้าที่  และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการ
นั้นๆได้อย่างทั่วถึงรวมถึงการอนุมัติอนุญาต และการใช้อํานาจอ่ืนๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการโดย
ยึดหลักกฎหมายระเบียบ และคํานึงถึงความถูกต้องชอบธรรมไม่เลือกปฏิบัติและไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพ่ือ
ตนเอง หรือพวกพ้องทั้งนี้ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพ้ืนที่และผู้ที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือก
ปฏิบัติโดยไม่แบ่งแยกด้านเพศถิ่นกําหนดเชื้อชาติภาษาอายุความพิการสภาพทางกายภาพหรือสุขภาพสถานะของ
บุคคลฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาและอ่ืนๆสอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กําหนดให้ส่วนราชการจะต้อง
ดําเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้อง
เป็นไปโดยความซื่อสัตย์สุจริตสามารถตรวจสอบได้ 

ดังนั้นเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาลและอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและ
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติจึงได้จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือนําเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใสตรวจสอบได้ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ

เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
2) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเป็น

ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
3) เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน

ท้องถิ่น 
4) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการและเกิดความเชื่อมั่นในองค์กร 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 54 คน 
 
 



 
 

                                                                     แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570)    
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5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดประชุมระดมความคิดเห็นบุคลากรเพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

กระบวนการทํางานคุณภาพการปฏิบัติงานและการบริการให้ดีขึ้นและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมให้บุคลากร
และประชาชนทราบ 

2) จัดให้มีการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบต่างๆในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนเพ่ือสร้างเกณฑ์
มาตรฐานหรือมีเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพได้แก่ระบบบัตรคิวในการให้บริการระบบการให้บริการออนไลน์เป็นต้น 

3) จัดให้มีและปรับปรุงการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานอัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ดําเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 

4) จัดให้มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้แก่จัดให้มีกล้องวงจร
ปิดภายในสถานที่ให้บริการ 

5) จัดให้มีสถานที่สําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติได้แก่ทางลาดชันห้องน้ําสําหรับ 
ผู้พิการ 

6) มีการนําระบบออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน 
7) จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการแก้ไข) 

กรณีบุคลากรเลือกปฏิบัติและให้บริการโดยไม่เป็นธรรมเช่นทางหมายเลขโทรศัพท์สื่อสังคมออนไลน์อีเมล์เว็บไซต์เป็น
ต้น 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
ผลลัพธ์ 
จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรมเลือกปฏิบัติลดลง 
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2.3.2  มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ :โครงการ“บริการเป็นเลิศก่อเกิดความประทับใจ” (ยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักธรรมาภิ
บาล) 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชนตลอดจนจัดให้มีการรับฟัง 
และสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการเพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นต้องให้ความสําคัญในการสร้างความเป็น
ธรรมไม่เลือกปฏิบัติ โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรมและความเสมอภาคที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องคํานึงถึงการจัดทําบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอํานาจหน้าที่  และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง
บริการนั้นๆได้อย่างทั่วถึงรวมถึงการอนุมัติอนุญาต และการใช้อํานาจอ่ืนๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดําเนินการโดยยึดหลักกฎหมายระเบียบ และคํานึงถึงความถูกต้องชอบธรรมไม่เลือกปฏิบัติ  และไม่มีการเรียกร้อง
ผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้องทั้งนี้ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพ้ืนที่ และผู้ที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่อย่างเท่า
เทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 

เพ่ือให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอํานวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  และเพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติและเพ่ือกํากับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ของ
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรเกิดความความโปร่งใสตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดทําโครงการ“บริการเป็นเลิศก่อเกิดความประทับใจ” (ยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลัก
ธรรมาภิบาล) 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล 
2) เพ่ือมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ 
3) เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน

ท้องถิ่น 
4) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการและเกิดความเชื่อมั่นใน

องค์กร 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนผู้รับบริการในองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  
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5. วิธีด าเนินการ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับมาตรฐานการบริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติปรับปรุงขั้นตอน

และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ ผู้บังคับบัญชาสามารถ
มอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาตการอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการใดๆให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 3) จัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการปรับปรุงแผนผังกําหนด
ผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 

 1) ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
 2) จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
 3) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
 4) จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆพร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ5) จัดทําคําสั่ง

การให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการโดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนทั้งเวลาทําการช่วงพักกลางวันและใน
วันหยุดราชการ 

 6) การมอบอํานาจการตัดสินใจการอนุญาตการอนุมัติการรักษาราชการแทน 
4) ประกาศเปิดเผยข้อมูลและมาตรฐานการให้บริการขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการจัดทํา

แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนที่ทําการและเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 5) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการและนําผลดังกล่าวมาปรับปรุงการให้บริการ 
 6) รายงานผลการประเมินความคิดเห็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆให้ผู้บริหารทราบและเผยแพร่ให้

บุคลากรและสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน 
 7) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ 
2) มีแผนภูมิแสดงข้อมูลการให้บริการขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการ

ประชาชน ณ ที่ทําการและเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
2) จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรมเลือกปฏิบัติลดลง 
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ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ :โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การขับเคลื่อนองค์กรโดยการพัฒนาระบบงานบริการให้อยู่ในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Service) 

ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญอย่างยิ่ง โดยทําให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วด้วยความโปร่งใส และสามารถปรับตัว
ให้ตรงกับความต้องการใหม่ๆได้ตลอดเวลา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการบริการด้วย e-Service จะสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการนําเทคโนโลยีดิจิทัล มา
ประยุกต์ใช้มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน และแหล่งข้อมูลต่างๆนําไปสู่การ
วิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือการพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐ นอกจากนั้นการพัฒนางาน
บริการภาครัฐในรูปแบบ e-Service นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งให้ทุกหน่วยงาน
นําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชนอย่างเต็มที่ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วแม่นยํา
และมีประสิทธิภาพอีกท้ังต้องเป็นระบบที่ประชาชนสามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการทํางาน ของภาครัฐได้อีกด้วย
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่บริการสาธารณะและอํานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน ตามภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ดังนั้นจึงได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (E-Service) 
เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการโดยทําให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วและมีความโปร่งใส 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการโดยผู้ขอรับบริการไม่จําเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วย

ตนเองอีก 
 2) เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
 3) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  

5. วิธีด าเนินการ 
 1) แต่งตั้งคณะทํางานในการจัดทําระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 

2) กําหนดภารกิจในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
 3) จัดทําระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยประชาชนผู้รับบริการ

สามารถขอรับบริการตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์หรือเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตโดยเป็นช่องทางที่ช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการโดยผู้ขอรับบริการไม่จําเป็นต้องเดินทาง
มาติดต่อด้วยตนเองอีกเช่น - ระบบยื่นคําร้องออนไลน์ผ่านทางGoogle Form เพ่ือขอจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้ - ระบบยื่นคํา
ร้องออนไลน์ผ่านทางGoogle Form เพ่ือขอรับบริการถังขยะ - ระบบยื่นชําระภาษีออนไลน์ - ระบบกรอกข้อมูลคําขอ
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ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้นคนพิการที่มีช่องทางการแนบไฟล์เอกสารหลักฐานโดยผู้ขอรับบริการไม่ต้อง
เดินทางมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (E-Service) ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เช่นเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อออนไลน์ฯลฯ 

5) จัดทําคู่มือ/แนวทางการใช้งานระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
6) จัดทําข้อมูลสถิติการให้บริการE-Service โดยแยกข้อมูลเป็นรายเดือนให้ครบทุกเดือน 
7) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
8) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) อย่างน้อย1ภารกิจ 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

หน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
2) จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรมเลือกปฏิบัติลดลง 
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ล าดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้  โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น และเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ ของประชาชนในท้องถิ่นถือเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งนําไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ 

 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง มีการพัฒนาการบริหารงานขององค์กรให้มีความคุ้มค่าเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงจึงได้จัดทํามาตรการประเมินความคุ้มค่าในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเสริมสร้างการบริหารงานของหน่วยงานเกิดความคุ้มค่า 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  

5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดทํามาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานขององค์กร 
2) กําหนดภารกิจโครงการ/กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างที่ต้องประเมินความคุ้มค่าก่อนและหลังดําเนินการ

เช่น - ภารกิจที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจํานวนมาก - งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้ดําเนินโครงการ/กิจกรรม - 
วงเงินของการจัดซื้อจัดจ้างเป็นต้น 

3) จัดทําประกาศและแนวทางการดําเนินการตามมาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของ
หน่วยงานและเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 

4) จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการฯและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
5) ปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินการให้มีการประเมินความคุ้มค่าตามมาตรการที่กําหนด 
6) ดําเนินการตามมาตรการ 
7) รายงานผลการดําเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีประกาศมาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของหน่วยงาน 
2) มีการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของหน่วยงาน 
ผลลัพธ์ 
จํานวนข้อร้องเรียนด้านการบริหารงานของหน่วยงานลดลง 
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2.3.3  มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งอนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการด าเนินการ
อ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและประชาชน 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีในการ

ประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของ
การทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจาก
ปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้นวิธีการ
บริหารจัดการภายในองค์กรที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร  ให้กลายเป็นสิ่งที่
ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรโดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็น
สิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพ่ือนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต อันจะส่งผลต่อสังคมชุมชนและประเทศเกิดความ
ตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงจึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล” ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลัก               ธรรมาภิ
บาลเพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กร ที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
2) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใสมีคุณธรรม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  

5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดทํามาตรการ“จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
2) จัดทําประกาศและแนวทางการดําเนินการตามมาตรการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
3) ทุกส่วนราชการจัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนี

ในการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลเช่น 
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 - ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ  
 - ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอํานาจหน้าที่  
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- ไม่ให้เจ้าหน้าที่ให้บริการเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว
เป็นต้นโดยกําหนดจัดทําเป็นข้อตกลงรายบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาได้แก่  

 - ผู้บริหารหน่วยงานกับผู้อํานวยการสํานัก/กอง  
 - ผู้อํานวยการสํานัก/กองกับผู้อํานวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน  
 - ผู้อํานวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา 

4) รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพ่ือขอความเห็นชอบและ
อนุมัติ 

5) ชี้แจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัต ิ
6) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง 
7) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล 
ผลลัพธ์ 
จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
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ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ :โครงการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจํานวนมาก กําหนดให้การประกอบกิจการของ

ประชาชนต้องผ่านการอนุญาตอนุมัติการออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนและการแจ้งในการขออนุญาตดําเนินการ
ต่างๆ กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าแห่งเดียวหรือหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้กําหนดระยะเวลาเอกสาร และ
หลักฐานที่จําเป็นรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ทําให้เกิดความคลุมเครือไม่ชัดเจนอันเป็นการสร้าง
ภาระแก่ประชาชนอย่างมาก และเป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวที
การค้าโลก ดังนั้นเพ่ือให้มีกฎหมายกลางที่มีหลักเกณฑ์วิธีการขั้นตอนระยะเวลาค่าใช้จ่ายเอกสารหรือหลักฐาน  ที่ใช้
ประกอบคําขอสถานที่ให้บริการค่าธรรมเนียมอีกทั้งเป็นการลดต้นทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการของภาครัฐให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เปิดเผยขั้นตอน
ระยะเวลาให้ประชาชนทราบที่ชัดเจน จึงจําเป็นต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศตาม
พระราชบัญญัติ อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 ที่กําหนดให้การกระทําใด
จะต้องได้รับอนุญาตผู้อนุญาตจะต้องจัดทํา“คู่มือสําหรับประชาชนเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับ
บริการโดยตรงหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงานของรัฐโดยสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือให้มีคู่มือสําหรับประชาชนตามพ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการพ.ศ. 2558 กําหนด 
2) เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชนโดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจน

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการข้ันตอนระยะเวลาค่าใช้จ่ายเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอสถานที่ให้บริการ 
3) เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
4) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนและผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  

5. วิธีด าเนินการ 
1) แต่งตั้งคณะทํางานในการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน 
2) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน 
3) จัดทําคู่มือสําหรับประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคําขอ

ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณารายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เป็นต้น 
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4) ปิดประกาศคู่มือสําหรับประชาชน ณ จุดบริการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
5) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีคู่มือสําหรับประชาชนตามพ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

พ.ศ. 2558กําหนดเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
2) จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรมเลือกปฏิบัติลดลง 

หมายเหตุ 
เป็นโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.1.1  การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา  การจัดท างบประมาณ 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2549 ได้กําหนดอํานาจหน้าที่รวมทั้งภารกิจเกี่ยวกับการบริการ
สาธารณะ แก่ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เป็นจํานวนมาก โดยบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ซึ่ง
มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานที่หลากหลาย 

 ดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องจัดทําคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็น
มาตรฐานเดียวกัน โดยคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทํางานที่มีจุดเริ่มต้น 
และจุดสิ้นสุดของกระบวนการระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ มักจัดทําขึ้นสําหรับงานที่มีความ
ซับซ้อน มีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับหลายคนสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรทําอะไรก่อนและหลังควรปฏิบัติงานอย่างไรเมื่อใดกับใคร 
3) เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายวิสัยทัศน์ภารกิจและเปูาหมายขององค์กร 
4) เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 41 คน 

5. วิธีด าเนินการ 
 1) แต่งตั้งคณะทํางานในการจัดทําคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
 2) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทําคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3) จัดทําคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ยึดถือ

ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยให้มีรายละเอียดของการปฏิบัติงานเช่นเป็นคู่มือปฏิบัติงานภารกิจใดสําหรับ
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานตําแหน่งใดกําหนดวิธีการข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 



 
 

                                                                     แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570)    

 

 4) ปิดประกาศคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทราบโดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่นเว็บไซต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อออนไลน์ฯลฯ 

 5) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
6) รายงานผลการดําเนินการ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําให้การปฏิบัติงานเป็น

มาตรฐานเดียวกัน 
ผลลัพธ์ 
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลง 
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ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ :โครงการจัดทํามาตรฐานการให้บริการประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงให้ความสําคัญในการสร้างความเป็นธรรม  / ไม่เลือกปฏิบัติในการ

ให้บริการสาธารณะ / บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาประยุกต์ใช้โดยเฉพาะหลักนิติธรรมและความ
เสมอภาคที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคํานึงถึงการจัดทําบริการสาธารณะ ที่ครอบคลุมตามอํานาจหน้าที่และ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึงรวมถึงการอนุมัติอนุญาตและการใช้อํานาจอ่ืนๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการโดยยึดหลักกฎหมายระเบียบ และคํานึงถึงความถูกต้องชอบธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือพวกพ้องทั้งนี้ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพ้ืนที่และผู้ที่มาประกอบ
กิจการในพื้นท่ี อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่แบ่งแยกด้านเพศถิ่นกําหนดเชื้อชาติภาษาอายุความพิการสภาพ
ทางกายภาพ หรือสุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษา และอ่ืนๆ
สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 ที่
ได้กําหนดให้ส่วนราชการจะต้องดําเนินการโดยถือว่าประชาชน เป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการ
ปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได ้

 ดังนั้นเพ่ือให้หน่วยงานมีการให้บริการประชาชนมีมาตรฐาน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดทําโครงการมาตรฐานการให้บริการประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชน

เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
2) เพ่ือให้ประชาชนผู้รับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 
3) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการให้บริการได้ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 54 คน 

5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการให้บริการประชาชน 
2) จัดให้มีการประชุมคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการให้บริการประชาชน 
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3) จัดทําประกาศมาตรฐานการให้บริการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการ
และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

4) ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดเช่น - ปรับปรุงแผนผัง
กําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน – ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
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 5) เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการประชาชนที่ทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน
เช่น - จัดทําปูายแสดงแผนภูมิข้ันตอนมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจนพร้อมระบุผู้รับผิดชอบให้บริการในทุก
กระบวนการจุดให้บริการ - จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการให้บริการ
ประชาชน - จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆพร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 

 6) มีการติดตามประเมินผลการให้บริการตามมาตรฐานที่กําหนดโดยการประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

 7) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) หน่วยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการให้บริการประชาชน 
2) มีการเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจนพร้อมระบุผู้รับผิดชอบงาน

ให้บริการในทุกกระบวนการ ณ ที่ทําการและในเว็บไซต์หน่วยงาน 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ80 
2) จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนลดลง 
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3.1.2  การมีส่วนร่วมตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินงาน 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการออกคําสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ที่มี

อํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามอํานาจหน้าที่ของเองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 
และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมายในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ทั้งนี้ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอํานวย
ความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหารไม่มีการกระจายอํานาจหรือ
มอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติอนุญาตไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานักกอง  และฝุายต่างๆซึ่งเป็น
อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการทําให้การบริการเกิดความล่าช้าประชาชนไม่ได้รับความสะดวก อันอาจเป็นสาเหตุ
หนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ให้มีอํานาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัว
ในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้มากขึ้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนําหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล  มาใช้ในการบริหารงาน
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

 ดังนั้นเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการออกคําสั่ง
มอบหมายขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน 
2) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3) เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาตอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
4) เพ่ือปูองกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  
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5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดทําคําสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาตอนุมัติตามกฎหมายระเบียบฯข้อบังคับและหนังสือสั่งการ

เช่นคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรีปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการจํานวน4ฉบับนายกเทศมนตรี
มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาลปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการเป็น
ต้น 

 2) จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 

3) จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทนจํานวนไม่น้อยกว่า4ฉบับ 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ80 
2) จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จํานวนเรื่องร้องเรียนทุจริตลดลง 
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ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการกระจายอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่มี

อํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน ในท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวย
ความสะดวก ในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจหรือ
มอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติอนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานักกองและฝุายต่างๆ ซึ่งเป็น
อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการทําให้การบริการเกิดความล่าช้าประชาชนไม่ได้รับความสะดวก อันอาจเป็นสาเหตุ
หนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ ของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ที่กําหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการการบริหารงานมีประสิทธิภาพคุ้มค่า ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความ
ยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการกระจายอํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน 
2) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3) เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาตอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
4) เพ่ือปูองกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  

5. วิธีด าเนินการ 
1) ดําเนินการชี้แจงให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
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2) เพ่ิมการมอบอํานาจบางเรื่องให้ระดับรองผู้บริหารหรือพนักงานท้องถิ่นในการอนุมัติอนุญาต 
3) จัดทําคําสั่งมอบหมายผู้รักษาราชการแทนกรณีไม่อาจปฏิบัติงานได้ 
4) จัดทําคําสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาตอนุมัติตามกฎหมายระเบียบฯข้อบังคับและหนังสือสั่งการ

เช่นคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรีปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการนายกเทศมนตรีมอบหมายให้รอง
นายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการปลัดเทศบาล
มอบหมายให้รองปลัดเทศบาลปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5) กรณีการลงนามอนุมัติอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะมีการจัดทําบัญชีสรุปการมอบอํานาจแนบท้าย
คําสั่ง 
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6) กรณีอํานาจเฉพาะของผู้บริหารไม่สามารถมอบอํานาจได้หรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบอํานาจให้ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรงให้จัดทําเป็นคําสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 

7) จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 

8) จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
9) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
10) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีคําสั่งมอบหมายงาน,มอบอํานาจ,รักษาราชการแทนจํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
2) จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จํานวนเรื่องร้องเรียนทุจริตลดลง 
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3.2  การรับผังความคิดเห็น การับและตอบสนองเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1  มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการ  ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

3.2.2 มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ :โครงการจัดเวทีประชาคม 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงเห็นความสําคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและ

เท่าเทียม โดยให้ประชาชนกลุ่มองค์กรชุมชนเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพความ
คิดเห็นความต้องการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ร่วมกําหนดแนวทางการดําเนินงานร่วม
ตัดสินใจ ร่วมติดตามตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงด้วยการจัดทําโครงการจัดเวที
ประชาคมขึ้นเพ่ือจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินกิจการ  ตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงโดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของ
ประชาชน ในชุมชุนเพ่ือนํามาเป็นข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงจัดทําแผนชุมชนแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องในการดําเนินกิจการตามอํานาจ

หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 
2) เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
3) เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการร่วมคิดร่วมทําร่วมแก้ปัญหาและส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
4) เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงจัดทําแผนชุมชนแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
5) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
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6) เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ชุมชน/หมู่บ้าน/ตําบลในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  

5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดทําคําสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการจัดเวทีประชาคม 
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2) จัดเวทีประชาคมโดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเข้าร่วม
ประชุมประชาคมเพ่ือกําหนดทิศทางนโยบายหรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจตามวันเวลาและสถานที่ที่
เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชุมชนไม่ชี้นําและครอบคลุมจํานวนประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่อย่าง เสมอภาคและเท่า
เทียมกัน 

3) นําผล/ข้อเสนอต่างๆจากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรมผ่านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

4) ติดตามประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอผู้บริหารและประกาศให้ประชาชนทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 20,000.00บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชนครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่อย่างเสมอภาคและเท่า

เทียมกัน 
ผลลัพธ์ 
1) ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
2) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
3) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
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3.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ :ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงมีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้

และการใช้จ่ายเงิน และการบริหารงานต่างๆตามภารกิจ และการจัดทําบริการสาธารณะการที่ระบุชื่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล                   
ทุ่งสง ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทํางบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงและร่วมดําเนินการโครงการรวมทั้ง
ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
2) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดทําแผน/โครงการต่างๆของตน 
3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการให้มีความถูกต้องโปร่งใส 
4) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/

มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  

5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดทํางบประมาณดังนี้ 



 
 

                                                                     แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570)    

 

1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยส่งเสริม /เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีคุณวุฒิ /วัยวุฒิเหมาะสมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการ /คณะทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจํานวนสัดส่วนที่มีผลต่อการตัดสินใจในการบริหาร
โครงการ /กิจกรรมต่างโดยให้คณะกรรมการฯมีอํานาจหน้าที่ดังนี้  – การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนงาน /โครงการ - 
การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ - การมีส่วนร่วมดําเนินการตามโครงการ 

1.2) จัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.3) เผยแพร่ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในแต่ละชุมชนเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการ

จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 
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1.5) เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นตามขั้นตอนต่อไป 
1.6) เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสาธารณชน 
1.7) รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารและสาธารณชนทราบเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
2) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่นเรื่องระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการ

ปรึกษาของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพ้ืนที่รวมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวันเวลา
และกําหนดการประชุมสภาท้องถิ่น 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 20,000.00บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและมี

ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดทําแผน/โครงการต่างๆ 
 2) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ผลลัพธ์ 
 เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินการด้านต่างๆตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพ่ิมข้ึน 
 

 
 
 



 
 

                                                                     แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570)    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.2  ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนมีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ :ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะทั้งในเรื่องการจัดหารายได้ 

และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะการที่ระบุชื่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล             
ทุ่งสง ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นการจัดทํางบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  และร่วมดําเนินการโครงการรวมทั้ง
ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
2) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดทําแผน/โครงการต่างๆของตน 
3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการให้มีความถูกต้องโปร่งใส 
4) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/

มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  

5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดทํางบประมาณดังนี้ 



 
 

                                                                     แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570)    

 

1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยส่งเสริม /เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีคุณวุฒิ /วัยวุฒิเหมาะสมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการ /คณะทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจํานวนสัดส่วนที่มีผลต่อการตัดสินใจในการบริหาร
โครงการ /กิจกรรมต่างโดยให้คณะกรรมการฯมีอํานาจหน้าที่ดังนี้  – การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนงาน /โครงการ - 
การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ - การมีส่วนร่วมดําเนินการตามโครงการ 

1.2) จัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.3) เผยแพร่ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในแต่ละชุมชนเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการ

จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 
1.5) เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นตามขั้นตอนต่อไป 
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1.6) เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสาธารณชน1.7) รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นผู้บริหารและสาธารณชนทราบเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 2) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่นเรื่องระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการ
ปรึกษาของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพ้ืนที่รวมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวันเวลา
และกําหนดการประชุมสภาท้องถิ่น 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและมี

ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดทําแผน/โครงการต่างๆ 
2) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ผลลัพธ์ 
เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินการด้านต่างๆตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพ่ิมข้ึน 
 

 
 
 
 



 
 

                                                                     แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570)    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.3  บูรณการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ตลอดจน
เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไขส่งเสริมพัฒนาขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆต่อไป 

 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึง
ดําเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการและร่วมปรับปรุง

แก้ไขโครงการต่างๆในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบ

ได้ 
3) เพ่ือเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  

5. วิธีด าเนินการ 
1) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
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2) จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
3) จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ 
4) จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  

 (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชนภาคเอกชน 2 คน  
 (2) ผู้แทนสมาชิกสภา 2 คน  
 (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน  
 (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ  
 (5) หัวหน้าสํานักปลัดเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
 (6) หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไปเป็นผู้ช่วยเลขานุการให้คณะกรรมการฯดําเนินการดังนี้ 
  1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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  2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงปีละ2ครั้งเป็นอย่าง
น้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเพ่ือนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง
แก้ไขส่งเสริมพัฒนาขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

  3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งสงสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปี 

  4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงมอบหมาย 
5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
6) ดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
8) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
9) เผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางที่

หลากหลายเช่นเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อออนไลน์เสียงตามสายบอร์ดประชาสัมพันธ์ฯลฯ 
10) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
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2) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการและร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการ
ต่างๆในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

 
 
 
 
 
 
 
 
มิติที่ 4  การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1  การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน   การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
4.1.1  มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กําหนดเปูาหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี 
พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 
1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ํากว่า ๗๓ คะแนน นอกจากนี ้ยังได้นําผลการประเมิน ITA ไปกําหนดตัวชี้วัดและค่า
เปูาหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยใน
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กําหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 57 คะแนน 
และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้กําหนดแผน
ปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดให้การปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบใน
หน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนําไปสู่เปูาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ” 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  เป็น
หน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการ
กระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  ถือเป็น
กลไกสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนําไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ 
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 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงจึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง จึงกําหนดดําเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งสงเพ่ือเป็นปูองกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 
 2) เพ่ือปูองกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง ทุกหน่วยงาน (สํานักงาน , กองงาน , กลุ่มงาน)  

5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติดําเนินการต่อผู้มีอํานาจ 
 2) จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 3) คณะทํางานดําเนินการประเมินความเสี่ยงการดําเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดําเนินโครงการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต 
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 4) คณะทํางานดําเนินการจัดทํานวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการดําเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
 5) ดําเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และช่องทาง
อ่ืนๆ 
 6) มีการประชุมชี้แจงทําความเข้าใจมาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่าง
เคร่งครัด 
 7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 8) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไตรมาส 3 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
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 1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดําเนินโครงการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต จํานวน 1 ชุด 
 2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต อย่างน้อยจํานวน 5 เรื่อง 
 3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 
มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) 
 ผลลัพธ์ 
 เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงลดลง 
  
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2  มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผล และประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเปูาหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิมมูลค่าของ
องค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คําปรึกษากับฝุายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล  และ
ดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสําคัญที่แทรกอยู่ในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทําอย่างเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด โดยผู้บริหาร
สามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือจะช่วยให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการดําเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น 
การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ  ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องจะทําให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี  และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ปูองกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจนทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
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 2) เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอํานาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
 3) เพ่ือนําผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและปูองกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของ
ความสําเร็จของงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  

5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกําหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และให้มี
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
 2) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วย
รับตรวจ 
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 3) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และ
การใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทางราชการกําหนด 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และปูองกันการทุจริต รวมทั้งเพ่ือเพ่ิม
โอกาสของความสําเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ 
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 2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ผลลัพธ์ 
 1) มีการนําผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การปูองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 2) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
 3) การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ 5 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.3  มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น
ในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงาน ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็น
เรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วน
ใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการ
กําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถ
สะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่
ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ  ว่ามีการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจ
เป็นช่องทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิด
จากการกําหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบ การควบคุม
ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
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 เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2) เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3) เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 4) เพ่ือให้การควบคุมภายในของระบุชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  
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5. วิธีด าเนินการ 
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 
 2) จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย  
  (1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่
กระทรวงการคลังกําหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  
  (2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน : ปค.4)  
  (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน (รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5)  
  (4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน (รายงาน
การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
 3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 
 4) นําผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทําการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และสื่อ สังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
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 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทําแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการปูองกันการทุจริต 
โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข 
 ผลลัพธ์ 
 1) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส 
 3) การทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงลดลงร้อยละ 5 
4.2.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสําหรับผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจําไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ 
ความชํานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย 
ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทําให้การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่น ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และ
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แนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  รวมทั้ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทํา
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องสําหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 
 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง ให้มีความเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  

5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดทําโครงการ/แผนงาน 
 2) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสําหรับผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
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3) จัดเตรียมการอบรม ได้แก่ จัดทํากําหนดการ ประสานวิทยากร จัดทําเอกสารประกอบการอบรม จัดเตรียม
สถานที่ เชิญกลุ่มเปูาหมาย ฯลฯ 
 4) อบรมให้ความรู้ตามกําหนดการ 
 5) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 

 6) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
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 1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสําหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  อย่าง
น้อย 1 ครั้งต่อปี 
 2) ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของจํานวนผู้เข้ารับการอบรม 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง บริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4.2.2  ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบของปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ  
และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง  เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าใน
ภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา 
การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไก
สําคัญที่ใช้สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะ
คอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือ
กําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศการทํางานแบบมีส่วนร่วม
และมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และลดการทุจริต 
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 จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่ างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ฝุายบริหาร 
 2) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับบทบาทและอํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  

5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม 
 2) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น  และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 
 3) แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น  และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 
 2) สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอํานาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
 ผลลัพธ์ 



 
 

                                                                     แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570)    

 

 สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

4.3.1  มีแนวปฏิบัติในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งสง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลําดับต้น ๆ ที่
ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะ
เป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือ
ต่อการทุจริตคอรัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือน
ต่อกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นมีผลในเชิงลบ 



 
 

                                                                     แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570)    

 

 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสงมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถ
เสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ดําเนินการจัดทํามาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส 
เป็นธรรม 
 2) เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและปูองกันการทุจริตของหน่วยงาน 
 3) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  

5. วิธีด าเนินการ 
 1) กําหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกําหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
 2) กําหนดกระบวนการขั้นตอนในการดําเนินการร้องเรียน 
 3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดําเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดย
ทั่วกัน 
 4) กําหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) กําหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผู้กระทําผิดการทุจริต 
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 6) กําหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดําเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

 7) กําหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทําผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
8) จัดทําคู่มือ/แนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  

  (1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการร้องเรียน  
  (2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน  
  (3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ  
  (4) ระยะเวลาในการดําเนินการ และประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดําเนินการ
ร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 



 
 

                                                                     แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570)    

 

 9) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใส
และเป็นธรรม 
 10) จัดทําข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 11) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณาจาก
จํานวนข้อร้องเรียนจากประชาชน , จํานวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
  
 
4.3.2  จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ  สะดวก รวดเร็ว  ปลอดภัยส าหรับผู้
ร้องเรียน 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งสง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลําดับต้นๆ ที่
ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะ
เป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือ
ต่อการทุจริตคอรัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือน
ต่อกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นมีผลในเชิงลบ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถ



 
 

                                                                     แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570)    

 

เสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ดําเนินการจัดทํามาตรการจัดให้มี
ระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สําหรับบุคลากรและ
ประชาชน 
 2) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส 
เป็นธรรม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  

5. วิธีด าเนินการ 
1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์  ให้อยู่บนหน้า

เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้ง
เบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ) และจัดให้มี
ช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดําเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียน
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

2) ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 

3) ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
4) ดําเนินการจัดทําและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) รายงานผลการดําเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสําหรับ  
ผู้ร้องเรียน 
 ผลลัพธ์ 



 
 

                                                                     แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570)    

 

 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณาจาก
จํานวนข้อร้องเรียนจากประชาชน , จํานวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
  


