
 



 

ค ำน ำ 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับ
มาตรฐานในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
เป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการท างานของหน่วยงาน
มากยิ่งขึ้น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนได้พัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ให้สอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ   
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นที่ (๒๑)      
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยน าหลักธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังนี้ 
 

 ส่วนที่ ๑ บทน า ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน เป้าหมาย และประโยชน์ของการจัดท าแผน 

 

 ส่วนที่ ๒ ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการใน    
๕ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แยกตาม ๔ มิต ิรวมทั้งสิ้นจ านวน 26 โครงการ ดังนี้ 
  มิติที่ ๑ การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จ านวน 6 โครงการ 
  มิติที่ ๒ การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จ านวน 11 โครงการ 
  มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จ านวน 3 โครงการ 
  มิติที่ ๔ การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 6 โครงการ 
 ส่วนที่ ๓ ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน จะเป็น
ส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะน าไปสู่
เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
         ๑ สิงหาคม ๒565 



 

สารบัญ 
 

 หน้า  
ค าน า  ก 
สารบัญ   ข 
 

ส่วนที่ ๑ บทน า   ๑ - ๔ 
  ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต   
  ๒. หลักการและเหตุผล    
  ๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  
  ๔. เป้าหมาย  
  ๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   5 – 9 
  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ  
  แยกตาม ๔ มิติ 
 

ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ     10 – ๔7 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

 
๑. กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตในองค์กร 
 

ล ำดับ 
ที ่

ขั้นตอน 
กำรด ำเนินงำน 

ประเด็นควำมเสี่ยง 
กำรทุจริต 

Risk 
Score 

มำตรกำร 
ควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

๑. การบริหารงานของ
หน่วยงาน และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

๑. ผู้บริหารด าเนินการตาม
นโยบายของตนเอง
แทรกแซงการปฏิบตัิงาน 
ของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งอาจขัดต่อ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๒. บุคลากรของหน่วยงาน
ปฏิบัติตามนโยบายของ
ผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบยีบ
รองรับ 
๓. บุคลากรของหน่วยงาน
ไม่ให้ความส าคญักับการ
ปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัว
มาท าท่ีท างาน ขาดความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบตัิงาน 

ปานกลาง ๑. โครงการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์
ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกีย่วข้อง
กับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บรหิาร 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๒. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการ
น าหลักคณุธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารด้วยการจดัท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
๓. มาตรการจดัท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 
 

๒. การบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจดัซื้อจัด
จ้าง การบริหารพัสดุ และ
การใช้ประโยชน์ทรัพยส์ิน
ของทางราชการ 

 สูง ๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี
๒. มาตรการป้องกันผลประโยชน์    
ทับซ้อนของหน่วยงาน 

๓. การให้บริการสาธารณะ/
บริการประชาชน 

๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน
ตามล าดับ อันเนื่องมาจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ
การให้สิทธิพิเศษแก่คนบาง
กลุ่ม หรือมีการตดิสินบน
เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น 
๒. ให้บริการไมเ่ป็นไปตาม
มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา
ให้บริการนานกว่าที่ก าหนด
ไว้   

ปานกลาง ๑. มาตรการ NO Gift Policy 
๒. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจรติ
ของหน่วยงาน 
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๒. หลักกำรและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่
จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ กล่าวคือ “ประเทศไทยมีควำมม่ันคง 
ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนใน
ทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ในประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดตัวชี้วัดไว้
ว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) 
อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๗๓ คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เพ่ือให้บรรลุผล
ดังกล่าว จึงได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน 
ITA ทั้งหมด (ร้อยละ ๑๐๐) ต้องได้คะแนน ๙๐ คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ ๒        (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้
ก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๔๓ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๕๗ คะแนน และหน่วยงานที่เข้า
ร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ ๑๐๐) ต้องได้คะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป   

 องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจ าปี ๒๕๖๔ ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ ๓๕ 
คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ ๑๑๐ โลก ซึ่งลดลงจากปี ๒๕๖๓ ย่อมสะท้อนให้ได้เห็น
ว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน  

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ปัจจุบันมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๗,๘๕๐ แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้าง
การจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลาง
ลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา
ท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริต น าเงินงบประมาณ
มาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความ
เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้
ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลัก 
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แห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และ
ต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน จึงให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ควบคู่ไปกับการป้องกันการทุจริต โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและน าไปสู่การปฏิบัติ
ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน    (พ.ศ. ๒๕๖๖ 
– ๒๕๗๐) อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้ว่า   ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ ๑๐๐) ต้องได้คะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศ
ไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๔๓ และ/
หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๕๗ คะแนน   

๓. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 

(๑) เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนต่อสาธารณชน  
  (๒) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

(๔) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(๕) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนที่มี
ประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต 

๔. เป้ำหมำย 

 (๑) องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนไม่มีคดีทุจริต  
 (๒) องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน มีคะแนน ITA เพ่ิมข้ึนและผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA      
(๘๕ คะแนนขึ้นไป) และมีคะแนน ITA ๙๐ คะแนนขึ้นไป ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรณีที่ผ่านเกณฑ์ ITA แล้ว) 

 

ค่ำเป้ำหมำย ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ 
จ ำนวนคดีทุจริตลดลง 

(ค านวณจากปี ๒๕๖๕) 
- - - - - 

คะแนน ITA ๙๓.๘๙ 
คะแนน 

๙๔.๐๐
คะแนน 

๙๔.๐๙  
คะแนน 

๙๔.๑๙ 
คะแนน 

๙๔.๖๙ 
คะแนน 
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๕. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
(๑) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนไดแ้สดงเจตจ านงสุจริตต่อสาธารณชน  

  (๒) องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนมีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจิตส านึกและความตระหนัก
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดย
มิชอบ  

(๓) องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนมีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส 
และตรวจสอบได้  

(๔) ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
กวางโจน 

(๕) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจนที่มี
ประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 

 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสรา้ง
วัฒนธรรม
สุจริต 

1.1 การเสริมสรา้ง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น 
และฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

       

 1.1.1  เสริมสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที ่
และการประพฤติตนตาม
ประมวลจริยธรรม 
1.1.2 การเสริมสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักในการยึดมื่น
ผลประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์สว่นตน 
ที่จะไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.1.3 เสริมสร้างจิตส านึก
และค่านิยมความซ่ือสัตย์
และการต่อตา้นการทุจริต 

- โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ดา้นกฎหมาย
และระเบียบที่เกีย่วขอ้งกับ
การปฏิบัติงานใหแ้ก่
บุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
- มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกวางโจน” 
- โครงการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
กวางโจน 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 

 

 1.2 การเสริมสรา้ง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น 

       

 1.2.1 เสริมสร้างจิตส านึก
และความตระหนกั 
แยกแยะผลประโยชน์สว่น
ตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
๑.๒.๒ เสริมสร้างจิตส านึก
และความตระหนกัในการ
ปฏิบัติตนตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง 
1.2.3 เสริมสร้างจิตส านึก
และความตระหนกัใน
ความซ่ือสัตย์สุจริต และ

- โครงการปลูกฝังวธิีคิด
แยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
- กิจกรรมยกย่องและเชิดชู
เกียรติแก่บุคคล หนว่ยงาน 
องค์กรดีเด่น ผู้ท า
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกวางโจน 

0 
 
 
 

0 

0 
 
 
 

0 

0 
 
 
 

0 

0 
 
 
 

0 

0 
 
 
 

0 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
การต่อต้านการทุจริต 

 ๑.๓ การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

       

 ๑.๓.๑ เสริมสร้างจิตส านึก
และความตระหนกัใน
ความซ่ือสัตย์สุจริต และ
การต่อต้านการทุจริต 
๑.๓.๒ เสริมสร้างจิตส านึก
และความตระหนกัให้มีจิต
สาธารณะและความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม 

- โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชน
องค์การบริหารส่วนต าบล
กวางโจน 

0 0 0 0 0  

 รวม จ านวน     ๖   โครงการ 0  0  0  0  0   
๒. การบริหาร
ราชการด้วย
ความโปร่งใส 

๒.๑ การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

       

 ๒.๑.๑ การเปิดเผยข้อมูล
การบริหารงานและการ
ด าเนินงาน 
๒.๑.๒ การเปิดเผยข้อมูล
การบริหารเงิน
งบประมาณ 
๒.๑.๓ การเปิดเผยข้อมูล
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

- มาตรการปรับปรุงและ
พัฒนาศูนย์ข้อมูลขา่วสาร
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลขา่วสาร
แก่ประชาชน 
- โครงการเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการบริหาร
งบประมาณ 
- มาตรการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารและก ากับติดตาม
การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกวางโจน 

0 
 
 
 

0 
 
 
0 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 

 

 2.2 มาตรการส่งเสรมิ
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 

       

 2.2.1 การแสดง
เจตนารมณ์ในการปฏิบัติ
หน้าที่และบริหารงานด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริต เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร 
2.2.2 การจัดท า
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
2.2.3 การจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 

- มาตรการแสดงเจตนารมณ์
ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้
ในการบริหารงานของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลกวางโจน ดว้ยการ
จัดท าแผนการป้องกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส 
- มาตรการ No Gift Policy 
- โครงการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอ่
การให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกวางโจน 
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
กวางโจน 
- มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติ

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
20,000 

 
 
 

0 
 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
20,000 

 
 
 

0 
 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
20,000 

 
 
 

0 
 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
20,000 

 
 
 

0 
 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
20,000 

 
 
 

0 
 
 
 

0 
 

 



7 
 

 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
การป้องกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

 
 

    

 2.3 มาตรการลดการใช้
ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

       

 2.3.1 การจัดท าข้อตกลง
ระหว่างบุคลากรในองค์กร
ให้ปฏิบัติหนา้ที่ราชการ
ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ใช้
ดุลพินิจด้วยความสุจริต
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 
2.3.2 มีการจัดท า
แผนภูมิขั้นตอน/คู่มือการ
ปฏิบัติงานและระยะเวลา
การด าเนินการเกีย่วกับ
การบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกีย่วข้องใน
แต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ 
ที่ท าการ และในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2.3.3 มีการกระจาย
อ านาจเกีย่วกับการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง 
อนุญาต อนุมัต ิปฏบิัติ
ราชการแทน หรือการ
ด าเนินการอื่นใดของผู้มี
อ านาจในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน
และประชาชน 

- มาตรการ “จัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล” 
- โครงการจัดท าคู่มือหรือ
มาตรการปฏบิัติงานส าหรับ
เจ้าหน้าที่องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลกวางโจน 
- มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกวางโจน 

0 
 
 

0 
 
 
 

0 

0 
 
 

0 
 
 
 

0 

0 
 
 

0 
 
 
 

0 

0 
 
 

0 
 
 
 

0 

0 
 
 

0 
 
 
 

0 

 

 รวม จ านวน  11  โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  
3. การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 การสง่เสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

       

 3.1.1 การมีส่วนรว่มใน
การจัดท าแผนพัฒนา การ
จัดท างบประมาณ 
3.1.2 การมีส่วนรว่ม
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 

- โครงการจัดท าแผนเวที
ประชาคม ทบทวนเพิ่มเติม
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์
และสนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชนต าบลกวางโจน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 

       

 3.2.1 มีกระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการด าเนิน
กิจการตามอ านาจหนา้ที่
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะการ
ด าเนินกิจการทีจ่ะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่
และสุขอนามยัของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
3.2.2 มีระบบและ
ช่องทางให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/
ร้องทุกข์ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อกัษรให้
ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับ
เร่ือง ระยะเวลาและผล
การด าเนินการเกีย่วกับ
เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

- มาตรการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
กวางโจน 

0 0 0 0 0  

 3.3 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน 
และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

       

 3.3.1 ส่งเสริมให้มี
เครือข่ายภาคประชาชน/
องค์กรชุมชนในการ
ป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต 
3.3.2 ส่งเสริมให้
เครือข่ายภาคประชาชนมี
การด าเนินการเฝ้าระวัง
การทุจริต 
3.3.3 บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้า
ระวังการทุจิต 

      

 รวม จ านวน 3 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การยกระดับ
กลไกการ
ตรวจสอบการ
ด าเนินงานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต 

       

 4.1.1 มีการจัดท าและ
รายงานการจัดท าระบบ
ตรวจสอบภายใน 
4.1.2 มีการจัดท าและ
รายงานการจัดท าระบบ
ควบคุมภายใน 
4.1.3 มีการจัดให้มี
กระบวนการบริหาร
จัดการความเส่ียง 

- โครงการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าป ี
- กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
- มาตรการบริหารจัดการ
ความเส่ียงการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
กวางโจน 

0 
 

0 
 
 

0 
 
 

 

0 
 

0 
 
 

0 
 
 

 

0 
 

0 
 
 

0 
 
 

 

0 
 

0 
 
 

0 
 
 

 

0 
 

0 
 
 

0 
 
 

 

 

 4.2 การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

       

 4.2.1 การส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสภา
ท้องถิ่นให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏบิัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
ก าหนดไว ้
4.2.2 ส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการและ
วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด 

- โครงการส่งเสริมความรู้
ด้านกฎหมาย ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งส าหรับ
ผู้บริหารและสมาชกิสภา
ท้องถิ่น 

0 0 0 0 0  

 4.3 มาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 
4.3.1 มีแนวปฏิบัติใน
การด าเนินการต่อเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
4.3.2 จัดให้มีระบบและ
ช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ส าหรับผู้ร้องเรียน 

- มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจ
พบการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกวางโจน 
- มาตรการจัดให้มีระบบ
และช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกวางโจน  
 

      

 รวม จ านวน 6 โครงการ 0 0 0 0 0  
รวมทั้งสิ้น จ านวน  26  โครงการ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000  
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ส่วนที่ 3  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 

 
ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ ำเป็นต้องด ำเนินโครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน ส ำหรับบุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่น 
เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนกฎหมำย ระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ บุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่น เพ่ือให้กำร
บริหำรงำน และปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้บุคลำกร ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่น  ได้เพ่ิมพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมำย ที่เก่ียวข้องในกำรบริหำรงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่น ให้มีควำมพร้อมในองค์ควำมรู้เกี่ยวกับ
กฎหมำย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรรำชกำร 
 3) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหำรงำนโดยยึดอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ใน
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัดด้วยควำมชอบธรรม ค ำนึงถึงสิทธิเสรีภำพของประชำชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลำกร ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่น จ ำนวน 90 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท ำโครงกำร/แผนงำนและขออนุมัติด ำเนินโครงกำร/แผน ต่อผู้บริหำร  
 2) ก ำหนดกรอบเนื้อหำสำระในกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องส ำหรับ
บุคลำกร ผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่น 
 3) เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ระเบียบ และกฎหมำยที่เก่ียวข้องส ำหรับบุคลำกร ผู้บริหำร
และสมำชิกสภำท้องถิ่นผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชำสัมพันธ์ จดหมำย
ข่ำว เป็นต้น  
 4) ประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินกำร 
 5) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักปลัด 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องส ำหรับบุคลำกร 
ผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่นผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชำสัมพันธ์ 
จดหมำยข่ำว อย่ำงน้อย 5 ช่องทำง และไม่น้อยกว่ำปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชำสัมพันธ์รำยไตรมำส) 
 2) บุคลำกร ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่น มีองค์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนว
ทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรรำชกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 (ส ำรวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรบริหำรงำนโดยยึดอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัดด้วยควำมชอบธรรม ค ำนึงถึงสิทธิเสรีภำพของประชำชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (ส ำรวจ
โดยใช้แบบประเมินติดตำมผล/แบบสอบถำมประชำชน) 

ล าดับที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน ได้ประกำศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
กวำงโจน โดยก ำหนดกลไกและระบบในกำรบังคับใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม
มำตรฐำนทำงจริยธรรมดังกล่ำว ให้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำผิดทำงวินัย ซึ่งมีกำรก ำหนดขั้นตอนกำรลงโทษตำมควำม
ร้ำยแรงแห่งกำรกระท ำ นอกจำกนี้ ส ำนักงำน ก.พ. ได้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรือนกรณีกำรเรี่ยไร และกรณีกำรให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ก ำหนดให้ข้ำรำชกำรต้องละเว้นจำกกำรแสวงหำประโยชน์ที่มิชอบ โดยอำศัยต ำแหน่งหน้ำที่และไม่กระท ำกำรอัน
เป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตำมนัยหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว  
11 ลงวันที่ 25 ธันวำคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรน ำแนวทำงกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวมำปรับใช้
เป็นแนวทำงในกำรถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนและเป็นที่เชื่อถือไว้วำงใจของประชำชน องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลกวำงโจน จึงได้จัดท ำมำตรกำร “ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลกวำงโจน” ขึ้น เพ่ือให้บุคลำกรทั้งฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำยประจ ำทุกระดับน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือกำรมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือเป็นเครื่องมือก ำกับควำมประพฤติของข้ำรำชกำรให้มีควำมโปร่งใส มีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนที่
ชัดเจนและเป็นสำกล 
2) เพ่ือยึดถือเป็นหลักกำรและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคคลและเป็น
เครื่องมือกำรตรวจสอบกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไป
ตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 3) เพ่ือท ำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมควำมน่ำเชื่อถือ เกิดควำมมั่นใจแก่ผู้รับบริกำรและ
ประชำชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
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 4) เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่ำงองค์กรและข้ำรำชกำรในทุกระดับ โดยให้ฝ่ำยบริหำรใช้อ ำนำจใน
ขอบเขต สร้ำงระบบควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำรต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชำต่อประชำชนและต่อ
สังคม ตำมล ำดับ 
 5) เพ่ือป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบและควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน และพนักงำนจ้ำง  จ ำนวน 90 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท ำมำตรกำรและขออนุมัติด ำเนินกำรต่อผู้มีอ ำนำจ 
 2) ก ำหนดแนวทำง รูปแบบ และช่องทำงในกำรเผยแพร่ประมวลจริยธรรมส ำหรับบุคคลในองค์กรและ
สำธำรณชน 
 3) ประสำนงำนบุคคลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือด ำเนินกำรตำมแนวทำงและรูปแบบที่ก ำหนด 
 4) ด ำเนินกำรเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่ำนิยมส ำหรับองค์กร ข้ำรำชกำรทุกคนพึงยึดถือเป็น
แนวทำงปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ ตำมแนวทำงและรูปแบบที่ก ำหนด 
 5) ด ำเนินกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นกำรทั่วไปแก่สำธำรณชนให้มี
ส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตำมตรวจสอบ (ตำมประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร เรื่อง ก ำหนดให้
ข้อมูลข่ำวสำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนควำมโปร่งใสและตัวชี้วัดควำมโปร่งใสของหน่วยงำนของรัฐเป็นข้อมูลข่ำวสำรที่
ต้องจัดไว้ให้ประชำชนตรวจดูได้ตำมมำตรำ 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 
2540 ตำมแนวทำงและรูปแบบที่ก ำหนด) 
 6) ประเมินและติดตำมผลกำรด ำเนินกำร 
 7) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีกำรเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่ำงน้อย 3 ช่องทำง 
2) คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจแนว
ทำงกำรปฏิบัติตัวตำมประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินผล)  
 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง ปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลกวำงโจน ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน (ส ำรวจโดยใช้แบบ
ประเมินติดตำมผล) 
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ล าดับที่ 3 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถำนกำรณ์หรือกำรกระท ำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ำมำเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อกำร
ตัดสินใจหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่ง กำรกระท ำดังกล่ำวอำจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนำหรือไม่เจตนำ
หรือหรือบำงเรื่องเป็นกำรปฏิบัติสืบต่อกันมำจนไม่เห็นว่ำจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่ำงใด พฤติกรรมเหล่ำนี้เป็นกำรกระท ำ
ควำมผิดทำงจริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ต้องค ำนึงถึงผลประโยชน์สำธำรณะ (ประโยชน์ ของส่วนรวม) แต่กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้ำที่โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน จึงได้ด ำเนินโครงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน เพ่ือป้องกันกำรทุจริตในกำรปฏิบัติรำชกำร  
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่พนักงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
 2) เพ่ือเสริมสร้ำงพฤติกรรมและวิธีกำรท ำงำนที่สุจริตโปร่งใสของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน  

3) เพ่ือเสริมสร้ำงให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน มีจิตส ำนึก ค่ำนิยม 
และวัฒนธรรมเรื่องควำมซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงำน
ปลอดจำกกำรทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่กำรเป็นข้ำรำชกำรท้องถิ่นไทยใสสะอำด 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 พนักงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน จ ำนวน 65 คน 
5. วิธีการด าเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะท ำงำน/มอบหมำยผู้รับผิดชอบ เพ่ือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของต ำแหน่งต่ำงๆ 
 2) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดท ำร่ำง
คู่มือ/แนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3) จัดเวทีเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นข้อเสนอแนะจำกบุคลำกรภำยในองค์กรเพ่ือพัฒนำและปรับปรุงแนว
ทำงกำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตำมข้อเสนอแนะ
ที่ได้จำกเวทีรับฟังควำมคิดเห็นฯ และจัดท ำคู่มือ/แนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
5) จัดประชุมเพ่ือให้ควำมรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้ อน 
แก่บุคลำกรของหน่วยงำน 
 6) เผยแพร่คู่มือ/แนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลำกรของหน่วยงำน และ
สำธำรณะชนให้รับทรำบ 
 7) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
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 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) พนักงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ร้อยละ 
80 ของจ ำนวนพนักงำนฯ (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบควำมรู้) 

2) มีคู่มือ/แนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ ำนวน 1 ชุด  
3) มีกำรเผยแพร่คู่มือ/แนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สำธำรณชน  อย่ำงน้อย 2 ช่องทำง 

(เช่น เว็บไซต์หน่วยงำน บอร์ดประชำสัมพันธ์หน่วยงำน หนังสือเวียน) 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน มีควำมประพฤติปฏิบัติงำนไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตำมผล) 

 
ล าดับที่ 4 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. หลักการและเหตุผล 
 กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับกำรกล่ำวถึงอย่ำงกว้ำงขวำงในรอบหลำย
ปีที่ผ่ำนมำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในช่วงระยะเวลำที่ประเทศไทยก ำลังเผชิญกับปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันของผู้ด ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรเมืองหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับสูงในองค์กรต่ำงๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้ำงควำมเสียหำยให้กับประชำชนโดยส่วนรวม 

จำกสถำนกำรณ์ข้ำงต้น จ ำเป็นที่หน่วยงำนภำครัฐต้องเร่งปลูกฝังองค์ควำมรู้ให้ประชำชนมีควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจำก
ปัญหำควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่ง
เป็นปัญหำเชิงโครงสร้ำงที่เกี่ยวข้องกับหลำยมิติ ทั้งมิติด้ำนสังคม กำรเมืองและกำรบริหำรที่ส ำคัญสะท้อนถึง
วัฒนธรรมและค่ำนิยมในกำรบริหำรที่ด้อยพัฒนำ 

ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจนจึงได้จัดท ำโครงกำรปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมขึ้น เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ประชำชนสำมำรถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ ส่งเสริมให้ประชำชนใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ ำวัน ร่วมปกป้อง
ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติ ท ำให้เกิดเป็นค่ำนิยมที่จะไม่ยอมรับกำรทุจริต 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ประชำชนสำมำรถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมได้ 
 2) เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนร่วม 
 3) เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนรักษำสำธำรณประโยชน์และสำธำรณูปโภคของชุมชน 
 4) เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ ำวัน 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชำชนในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน จ ำนวน ๒๐๐ คน 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท ำโครงกำรเพ่ือขออนุมัติต่อผู้มีอ ำนำจอนุมัติ 
 2) มอบหมำยงำนให้กับผู้รับผิดชอบโครงกำร และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวำงแผนและจัดเตรียมโครงกำร 
 3) ก ำหนดรูปแบบ/แนวทำง/ก ำหนดกำรและหัวข้อกำรอบรม 
 4) ประสำนงำนกับบุคคลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหำวิทยำกร, เชิญกลุ่มเป้ำหมำย 
 5) ด ำเนินกำรตำมรูปแบบ/ก ำหนดกำร ที่ก ำหนดไว้ 
 6) ประเมินและติดตำมผลกำรด ำเนินกำร 
 7) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  

1) มีกำรจัดอบรมให้กับประชำชน จ ำนวน 1 ครั้ง 
2) ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนร่วมได้ร้อยละ 80 ของจ ำนวน

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
3) ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในชีวิตประจ ำวัน ร้อย

ละ 80 ของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
 ผลลัพธ์ 

1) ประชำชนร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนร่วม และสำธำรณประโยชน์ (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตำม
ผล) 

2) ประชำชนมีกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในชีวิตประจ ำวัน  (ส ำรวจโดยใช้แบบ
ประเมินติดตำมผล) 

 
ล าดับที่ 5 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
2. หลักการและเหตุผล 
 กำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงำนและสังคม ถือเป็นกำรสร้ำงรำกฐำนอันส ำคัญใน
กำรพัฒนำสังคมสู่ควำมอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพำะเน้นกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ำรงชีวิตตำมแนวปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง กำรมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสำหะ กล้ำหำญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ถือว่ำ
เป็นหลักส ำคัญของกำรท ำควำมดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกร หน่วยงำนที่มีควำมตั้งใจในกำรปฏิบัติงำนด้วย
ควำมซื่อสัตย์ สุจริต ท ำควำมดีอย่ำงต่อเนื่องเป็นแบบอย่ำงแก่ประชำชนในพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 
ผู้ที่ท ำคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้ำร่วมในกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจนอย่ำงสม่ ำเสมอ องค์กำร
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บริหำรส่วนต ำบลกวำงโจนจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูควำมดี ควำมซื่อสัตย์ สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแก่
บุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่น ผู้ท ำควำมดี มีควำมซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท ำคุณประโยชน์หรือเข้ำร่วมในกิจกรรมของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจนโดยกำรมอบใบประกำศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้ เสียสละและท ำ
คุณประโยชน์ และควรได้รับกำรยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่ำง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ 
ประชำสัมพันธ์ ให้ทรำบโดยทั่วกัน 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่ผู้ท ำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
กวำงโจน 
 2) เพ่ือส่งเสริมกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ประชำชน หน่วยงำน องค์กรทั้งภำครัฐและภำคเอกชนในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน ตระหนักถึงควำมซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 3) เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ให้ประชำชน หน่วยงำน องค์กรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
กวำงโจน มีค่ำนิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่ำของกำรประพฤติปฏิบัติตนตำมหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) ประชำชน หน่วยงำน องค์กรทั้งภำครัฐและภำคเอกชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 
 2) ผู้ท ำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำในกำรคัดเลือกบุคคล 
หน่วยงำน องค์กรดีเด่น 
2) คัดเลือกและประกำศยกย่องบุคคล หน่วยงำน องค์กรท ำควำมดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่ำง 
 3) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกำศแก่บุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่นที่ผ่ำนกำร
คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 
 4) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 จ ำนวนบุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่น ผู้ท ำคุณประโยชน์หรือเข้ำร่วมในกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลกวำงโจนได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ  
 ผลลัพธ์ 
 ประชำชน หน่วยงำน องค์กรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจนมีค่ำนิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็น
คุณค่ำของกำรประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือส่วนรวมและมีคุณธรรมและจริยธรรม 
  

ล าดับที่ 6 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
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กำรทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหำที่ท ำลำยสังคมอย่ำงรุนแรงและฝังรำกลึก เป็นปัญหำที่สะท้อนวิกฤตกำรณ์
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งกำรที่จะแก้ไขปัญหำได้อย่ำงยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่ำนิยมในกำรรัก
ควำมดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและกำรโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพำะในกลุ่มเด็กและเยำวชน 
พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 
ให้เทศบำล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดกำรศึกษำ (10) กำรสังคมสงเครำะห์และกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มำตรำ 6 ที่ต้องกำรพัฒนำคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้ำนร่ำงกำย 
จิตใจ อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำ ควำมรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่ำงมีควำมสุข และมำตรำ 25 ก ำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมกำรด ำเนินงำนและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน พิจำรณำเห็นควำมส ำคัญของปัญหำดังกล่ำว จึงได้จัดโครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
ทำงสังคมให้เด็กและเยำวชนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน ขึ้น เพื่อเป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน 

และค่ำนิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรำกฐำนที่ส ำคัญ ที่ท ำให้เด็กและเยำวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภำพ 
และเป็นกำรป้องกันแก้ไขปัญหำทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด  
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยำวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต 
 2) เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนมีจิตสำธำรณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษำ
ประโยชน์ส่วนรวม 
 3) เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็กและเยำวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและกำรโกงทุก
รูปแบบ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็กและเยำวชนในเขตพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน จ ำนวน ๒๐๐ คน 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท ำโครงกำรเพ่ือขออนุมัติ 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมกำรและประสำนงำนคณะวิทยำกร 
 3) ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
 4) สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
 5) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) เด็กและเยำวชนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน ได้รับกำรฝึกอบรม จ ำนวน ๒๐๐ คน 
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 2) เด็กและเยำวชนเกิดควำมตระหนักรู้ สำมำรถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สำมำรถน ำควำมรู้ประสบกำรณ์ที่
ได้รับมำปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่ำงมีควำมสุข ร้อยละ 80 (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/
แบบทดสอบ) 
 
  
 ผลลัพธ์ 
 1) เด็กและเยำวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  (ส ำรวจ
โดยใช้แบบประเมินติดตำมผล) 
 2) เด็กและเยำวชนมีภูมิคุ้มกันทำงสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและกำรโกงทุกรูปแบบ ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 80 (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตำมผล) 
3) เด็กและเยำวชนมีจิตสำธำรณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษำประโยชน์ส่วนรวม ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80 (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตำมผล 
 

มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 

ล าดับที่ 7 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดกำรให้ประชำชนมีโอกำส
กว้ำงขวำงในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ ำเป็น เพ่ือที่ประชำชนจะสำมำรถ
แสดงควำมคิดเห็นและใช้สิทธิทำงกำรเมืองได้โดยถูกต้องกับควำมเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  
 ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน  จึง
ได้มีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำตรวจดูข้อมูลข่ำวสำร รวมทั้งด ำเนินกำรปรับปรุงข้อมูลข่ำวสำร
ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่ำนช่องทำงในสื่อต่ำงๆ ของหน่วยงำน 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรอันเป็นประโยชน์แก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
 2) เพื่อมีหน่วยประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนส ำหรับประชำชน 
 3) เพื่อจัดแสดงข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทภำรกิจหน้ำที่ต่อสำธำรณชน 
 4) เพิ่มช่องทำงให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบข้อมูลและกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลกวำงโจน 
4. กลุ่มเป้าหมาย  
 ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะท ำงำนปรับปรุงและพัฒนำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำน เพ่ือด ำเนินกำรให้มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร    
 2) แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร  
 3) จัดตั้งหน่วยประชำสัมพันธ์ ณ ที่ท ำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 4) จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์เผยแพร่บทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกำร
แสดงข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทภำรกิจอย่ำงชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทำงเว็บไซต์
ของหน่วยงำนและสื่ออ่ืน ๆ 
5) จัดท ำข้อมูลแสดงกำรด ำเนินงำน และผลกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน  เพ่ือเผยแพร่ต่อ
สำธำรณชน ผ่ำนสื่อช่องทำงต่ำงๆ ของหน่วยงำนเป็นระยะ สม่ ำเสมอ โดยให้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
บุคคล กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำรจัดหำพัสดุ กำรค ำนวณรำคำกลำง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรใช้จ่ำย
งบประมำณ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่ก ำหนด
แก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 6) จัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนผู้รับบริกำร ที่จะติดต่อสอบถำมหรือ
ขอข้อมูล หรือรับฟังค ำติชม/แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร เช่น  
  - มีหมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะที่มีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรข้อมูลตลอดระยะเวลำท ำกำร  
  - แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนผู้รับบริกำรที่จะติดต่อ
สอบถำม/ขอข้อมูล/แสดงควำมคิดเห็น  
  - มีช่องทำงกำรสื่อสำรในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรจัดตั้งศูนย์บริกำรร่วม กล่อง/ตู้รับฟังควำมคิดเห็น 
กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น  
 7) ปรับปรุงระบบกำรให้ข้อมูลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะ และ/หรือระบบ 
Call Center  
 8) จัดให้มีบริกำรอินเตอร์เน็ตส ำหรับให้บริกำรประชำชนทั่วไป 
 9) จัดท ำรำยงำนผลสถิติผู้มำรับบริกำร รวมทั้งข้อเสนอแนะในกำรใช้บริกำร และสรุปผลเสนอผู้บริหำร6. 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีจ ำนวนช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ อย่ำงน้อย 5 ช่องทำง 
2) มีกำรปรับปรุงและพัฒนำข้อมูลข่ำวสำรของศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน ให้มี

ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
ผลลัพธ์ 
ประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 (ใช้แบบส ำรวจควำมพึง

พอใจกำรใช้บริกำรศูนย์ข้อมูลขำ่วสำร) 
 

ล าดับที่ 8 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่อง
กำรจัดหำรำยได้และกำรใช้จ่ำยเงินและกำรบริหำรงำนต่ำงๆ ตำมภำรกิจและกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ แต่ต้อง
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เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่และกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ ดังนั้น กำรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหำรงำนให้มี
ประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน จะต้องบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีควำมโปร่งใส และ
สำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 23 ที่ก ำหนดให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรโดย
เปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจำรณำถึงประโยชน์และผลเสียทำงสังคม ภำระต่อประชำชน คุณภำพ วัตถุประสงค์ที่
จะใช้ รำคำ และประโยชน์ระยะยำวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน  เป็นไปอย่ำงโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนในท้องถิ่น จึงด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงควำม
โปร่งใสในกำรบริหำรงบประมำณ เพ่ือให้ประชำชนได้เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำงได้ทุก
โครงกำรและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้ประชำชนได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำงตำมโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 
 2) เพื่อเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร สำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล 
 3) เพื่อป้องกันกำรทุจริตในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 
 2) ประชำชนในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) รวบรวมข้อมูลแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือจัดหำพัสดุ 
 2) เผยแพร่แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือจัดหำพัสดุ ให้ประชำชนได้ทรำบ
ผ่ำนทำงเว็บไซต์และช่องทำงต่ำงๆ 
 3) จัดเวทีรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะจำกบุคลำกรภำยใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือพัฒนำและปรับปรุง
กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณให้มีควำมโปร่งใส คุ้มค่ำ และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรติดตำมและตรวจสอบกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
 4) ฝึกอบรมให้บุคลำกรภำยในและประชำชนให้มีควำมรู้เกี่ยวข้องกับกำรพัสดุ 
 5) จัดให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุ กำรตรวจรับพัสดุ เช่น 
สังเกตกำรณ์ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุ กำรตรวจรับพัสดุ เป็นต้น 
6) ประชุมก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
 7) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร และเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนและสำธำรณชน
ให้ทรำบโดยทั่วกัน ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ 
  7.1) ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
  7.2) รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี  
  7.3) รำยงำนสรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีตำมวงรอบที่กฎหมำย/ระเบียบก ำหนด  
 7.4) รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงรำยเดือนและรำยปี  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
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 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง และกำรพัสดุ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่องทำง 
 2) มีกำรจัดเวทีเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นเพื่อพัฒนำกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จ ำนวน 1 ครั้ง  
 ผลลัพธ์ 
 จ ำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ลดลง 
 

ล าดับที่ 9 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกวางโจน  
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ ทั้งในเรื่องกำรจัดหำ
รำยได้และกำรใช้จ่ำยเงินและกำรบริหำรงำนต่ำงๆ ตำมภำรกิจและกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ กำรที่องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลกวำงโจน จะบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน จะต้องบริหำรงำนด้วย
ควำมซือ่สัตย์ สุจริต มีควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล 
 ดังนั้นเพื่อสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรรำชกำร และเปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบข้อมูล
ข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน ได้ จึงได้จัดท ำมำตรกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ และมำตรกำร
ก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน เพ่ือให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบกฎข้อบังคับที่ก ำหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีกำรปิดประกำศ 
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่เป็นประโยชน์ต่อประชำชน เพื่อส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วน
ร่วมของภำคประชำชนในกำรติดตำมตรวจสอบกำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก ำหนดไว้  เช่น ข้อมูล
ข่ำวสำรที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำรจัดหำพัสดุ กำรจัดซื้อ     จัดจ้ำง ฯลฯ 
 2) เพ่ือก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับท่ีก ำหนด  

3) เพ่ือก ำกับติดตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกำศ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่เป็นประโยชน์ต่อประชำชน  

4) เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรเกิดควำมโปร่งใส และประชำชนสำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล  
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ส ำนัก กอง ส่วน ฝ่ำยต่ำงๆ ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะท ำงำนจัดท ำมำตรกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ และก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูล
สำธำรณะขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 

2) ประชุมคณะท ำงำนฯ  
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2.1) ก ำหนดแนวทำง/มำตรกำรเพ่ือก ำกับติดตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน ต่อสำธำรณชน โดยพิจำรณำให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสำธำรณชนให้
เป็นปัจจุบันทำงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ และช่องทำงที่หลำกหลำย ใน 
5 ประเด็น ดังนี้ 
  2.1.1) ข้อมูลพ้ืนฐำน ได้แก่ โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของหน่วยงำน ข้อมูลผู้บริหำร 
อ ำนำจหน้ำที่ แผนยุทธศำสตร์ หรือแผนพัฒนำหน่วยงำน ข้อมูลกำรติดต่อ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ข่ำวประชำสัมพันธ์ 
กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ำยสังคมออนไลน์ (Social Network)  

2.1.2) กำรบริหำรงำน ได้แก่ แผนกำรด ำเนินงำน รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปีรอบ 6 เดือน รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนประจ ำปี คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน คู่มือ
หรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร          
E – Service  
2.1.3) กำรบริหำรเงินงบประมำณ ได้แก่ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปีรอบ 6 เดือน รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำย 

งบประมำณประจ ำปี แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุ ประกำศต่ำง ๆ 
เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรจัดหำพัสดุรำยเดือน  

2.1.4) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ได้แก่ นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล รำยงำน
ผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  

2.1.5) กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส ได้แก่ กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต และกำรเปิด
โอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม  

2.2) ก ำหนดแนวทำง/มำตรกำรก ำกับติดตำมหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรกำร
ให้บริกำรต่ำงๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมำย ข้อบังคับ และสถำนที่ให้บริกำรอย่ำงชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประชำชน  

3) ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ และก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูล
สำธำรณะขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 

4) รำยงำนผลกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ และก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน ให้ผู้บริหำรทรำบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักปลัด 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะที่เป็นประโยชน์กับสำธำรณชนให้เป็นปัจจุบันทำงเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทำงที่หลำกหลำย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

   - ข้อมูลพื้นฐำน 
   - กำรบริหำรงำน 
   - กำรบริหำรเงินงบประมำณ 
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   - กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
   - กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส 
2) มีกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก ำหนดไว้   

3) ก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะของหน่วยงำนที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎข้อบังคับ
ที่ก ำหนด  

4) ก ำกับติดตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกำศ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่เป็นประโยชน์ต่อประชำชน  

ผลลัพธ์ 
1) ประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ ำกว่ำร้อย

ละ 80 (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินควำมพึงพอใจ) 
2) ภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 

 
ล าดับที่ 10 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในระดับ
ท้องถิ่น และคำดหวังว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่ส ำคัญในกำรสร้ ำงวัฒนธรรมสุจริต รวมทั้ง
ผู้บริหำรมีควำมมุ่งมั่นที่จะบริหำรรำชกำรให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนในท้องถิ่น มีกำรบริหำรให้เป็นไปตำม
หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน จึงได้
มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำมำตรกำรแสดงเจตนำรมณ์ในกำรน ำหลักคุณธรรมมำใช้ในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน ด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำม
โปร่งใส  
3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน แสดงเจตนำรมณ์ในกำรน ำหลักคุณธรรมมำ
ใช้ในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร ด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำม
โปร่งใส 

2) เพ่ือประชำสัมพันธ์กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน สู่กำรรับรู้ของสำธำรณชน  

3) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง  
 2) ประชำชน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดท ำมำตรกำรและขออนุมัติต่อผู้มีอ ำนำจ 
 2) ก ำหนดรูปแบบ/แนวทำง/ช่องทำงในกำรแสดงเจตนำรมณ์ฯ 
 3) จัดท ำประกำศเจตนำรมณ์ในกำรน ำหลักคุณธรรมมำใช้ในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร 
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 4) ผู้บริหำรก ำหนดนโยบำย/มำตรกำร/แผนงำน เพื่อพัฒนำหน่วยงำน ด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริตฯ 
 4) เผยแพร่ประกำศเจตนำรมณ์ฯ และนโยบำย/มำตรกำร/แผนงำน ตำมรูปแบบ ช่องทำง ที่ก ำหนด 
 5) จัดตั้งคณะท ำงำนเพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  
 6) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตฯ  
 7) เผยแพร่แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตฯ ตำมช่องทำงและรูปแบบที่ก ำหนด 
 8) ผู้บริหำรควบคุมติดตำมให้ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
 9) ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
 10) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีประกำศเจตนำรมณ์ในกำรน ำหลักคุณธรรมมำใช้ในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร ด้วยกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
2) มีนโยบำย/มำตรกำร/แผนงำนของผู้บริหำร เพ่ือพัฒนำหน่วยงำน ด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำร
ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
 3) มีแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
กวำงโจน พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ์ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน มีผลกำรประเมิน ITA ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
 

ล าดับที่ 11 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 
2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้ก ำหนดแผนป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก ำหนดให้กำรพัฒนำค่ำนิยมของ
นักกำรเมืองให้มีเจตนำรมณ์ที่แน่วแน่ในกำรท ำตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทำงหนึ่งในกำรพัฒนำเพ่ือน ำไปสู่เป้ำหมำย “ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ” 
 อีกท้ังแผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นปฏิรูป
ด้ำนกำรป้องปรำม ได้ก ำหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชำ มี
มำตรกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่ำง
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ในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด ำเนินกำรให้ถือเป็นควำมผิดวินัยหรือ
ควำมผิดทำงอำญำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในระดับท้องถิ่น
เอง มีควำมมุ่งมั่นที่จะบริหำรรำชกำรให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนในท้องถิ่น มีกำรบริหำรให้เป็นไปตำมหลักกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรมีส่วนร่วมของ 

ประชำชน ผู้บริหำรได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนเพ่ือป้องกันกำรทุจริตเป็นอย่ำงยิ่ง จึงได้เสริมสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กรในกำรป้องกันกำรทุจริตโดยกำรจัดท ำมำตรกำร NO Gift Policy ขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรกระท ำอัน
อำจมีผลต่อดุลพินิจ หรือกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ซึ่งน ำไปสู่ กำรเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

 
 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือเสริมสร้ำงวัฒนธรรมในกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 
2) เพ่ือแสดงเจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น และบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลกวำงโจน วัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น และบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) ผู้บริหำรและบุคลำกรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดท ำมำตรกำร “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให”้ 
 2) จัดท ำประกำศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร NO Gift Policy 
 3) ผู้บริหำรประกำศใช้ NO Gift Policy  
 4) เผยแพร่ประกำศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภำยในองค์กรและสำธำรณชนให้รับทรำบโดยทั่วกัน 
 5) ประเมินผลและติดตำมผลกำรใช้มำตรกำร NO Gift Policy 
 6) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีประกำศใช้ NO Gift Policy จ ำนวน 1 ฉบับ 
2) ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น และบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน ด ำเนินกำร

ตำมแนวทำง NO Gift Policy จ ำนวนร้อยละ 100 (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบส ำรวจ) 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น และบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่อง
สินบน 
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ล าดับที่ 12 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริการส่วน
ต าบลกวางโจน 
2. หลักการและเหตุผล  
 พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ได้ก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีอ ำนำจและ
หน้ำที่จัดระบบบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น บริหำรกิจกำรในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภำยใต้โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดควำมคล่องตัวในกำร
ปฏิบัติรำชกำร ประชำชนสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมและตรวจสอบกำรบริหำรงำนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มำกขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน ำหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดีหรือธรรมำภิบำลมำใช้
ในกำรบริหำรงำน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่นได้อย่ำงแท้จริง  ทั้งนี้กำรเพ่ิมขึ้น
ของประชำกร ตลอดจนภำวกำรณ์ในยุคโลกำภิวัตน์ที่ประชำชนมีช่องทำงในกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูลได้มำกขึ้น ย่อม
ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ำนกำรให้บริกำรทั้งใน
เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ จึงได้จัดท ำโครงกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สำมำรถพัฒนำกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ประชำชน และสำมำรถปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ตำม
หลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดีหรือหลักธรรมำภิบำลต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำรขององค์กำรบริกำรส่วนต ำบลกวำงโจน 
 2) เพ่ือทรำบถึงปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะจำกกำรให้บริกำรประชำชนขององค์กำรบริกำรส่วน
ต ำบลกวำงโจน 
 3) เพ่ือสร้ำงช่องทำงให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรให้บริกำรขององค์กำร
บริกำรส่วนต ำบลกวำงโจน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชำชนผู้รับบริกำรในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริกำรส่วนต ำบลกวำงโจน  
5. วิธีด าเนินการ 
 1) เก็บรวบรวมข้อมูลในกำรให้บริกำรประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่ำงน้อยต้องครอบคลุมด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 
  1.1) ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
  1.2) ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
  1.3) ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
  1.4) ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว 
  1.5) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม 
  1.6) ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 2) จัดท ำระบบประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนผู้มำติดต่อหรือรับบริกำร ณ จุดให้บริกำรในรูปแบบที่
ง่ำยและสะดวก เช่น ประเมินผ่ำน QR Code หรือระบบกดปุ่มแสดงควำมพึงพอใจแบบธนำคำร  3) จัดให้ประชำชน
ได้ประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของหน่วยงำน  

4) สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ และรำยงำนผลกำรประเมินให้ผู้บริหำรท้องถิ่นทรำบ อย่ำงน้อยปีละ 
2 ครั้ง 
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5) เผยแพร่ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำน และสำธำรณชนได้รับทรำบผ่ำน
ช่องทำงที่หลำกหลำย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชำสัมพันธ์ จดหมำยข่ำว เสียงตำมสำย หอกระจำยข่ำว
เป็นต้น 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 จ ำนวน  20,000  บำท       
8. ผู้รับผิดชอบ 
ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  
 มีระบบ/ช่องทำงให้ประชำชนประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 

ผลลัพธ์ 
 จ ำนวนข้อร้องเรียนกำรให้บริกำรสำธำรณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 

ล าดับที่ 13 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริการส่วนต าบลกวางโจน 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ควำมส ำคัญในกำรด ำเนินกำรเพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ
หน่วยงำน โดยกำรจัดท ำ “มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริกำรส่วนต ำบลกวำงโจน” 
เพ่ือปรับปรุงพัฒนำด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน ให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนตำมภำระหน้ำที่
ด้วยควำมรับผิดชอบตำมหลักมำตรฐำน โปร่งใส เท่ำเทียมกัน และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งเสริมสร้ำงวัฒนธรรม
องค์กรด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำน  
3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริกำรส่วนต ำบลกวำงโจน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์กำรบริกำรส่วนต ำบลกวำงโจน 
5. วิธีด าเนินการ 
1) จัดตั้งคณะท ำงำนส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน  
 2) ประชุมคณะท ำงำนฯ เพื่อด ำเนินกำร ดังนี้ 
  2.1) วิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ภำครัฐ (ITA) 
  2.2) จัดท ำมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องตำมผลกำรวิเครำะห์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  โดยต้องมี
รำยละเอียดต่ำงๆ เช่น กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กำรก ำหนดขั้นตอนหรือวิธีกำรปฏิบัติ กำรก ำหนด
แนวทำงกำรก ำกับติดตำมให้น ำไปสู่กำรปฏิบัติและกำรรำยงำนผล เป็นต้น  
 3) เผยแพร่ผลกำรวิเครำะห์และมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและควำมโปร่งใสบนเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงช่องทำงอ่ืนๆ 
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 4) ประชุมชี้แจงสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและควำม
โปร่งใส 
 5) ปฏิบัติตำมมำตรกำร  
 6) ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร 
 7) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
 8) เผยแพร่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้สำธำรณชนทรำบผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
ส ำนักปลัด 
 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริกำรส่วนต ำบลกวำงโจน  
ผลลัพธ์ 
 องค์กำรบริกำรส่วนต ำบลกวำงโจนมีผลกำรประเมิน ITA ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป)  
 

ล าดับที่ 14 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน ให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันกำรทุจริตและยกระดับมำตรฐำนกำร
ป้องกันกำรทุจริตให้มีควำมโปร่งใสควำมสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำ 
“แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 – 2570)” เพ่ือให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน บริหำรงำนเพ่ือป้องกันกำรทุจริตตำมหลัก   ธรรมำภิ
บำล และยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือยกระดับกำรบริหำรงำนเพ่ือป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 
2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 
5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2) ประชุมคณะท ำงำนฯ เพื่อศึกษำรูปแบบกรอบรำยละเอียดในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต,
วิเครำะห์ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต,จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตฯ 
 3) เผยแพร่แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตฯ ตำมรูปแบบ ช่องทำง ที่ก ำหนด รวมถึงรำยงำนกำรท ำแผนฯ
แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น รำยงำนกำรท ำแผนฯ ให้แก่ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ทำงระบบผ่ำนระบบรำยงำนและ



29 
 

 

ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E – PlanNACC) 
ทำงเว็บไซต์ส ำนักงำน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th  เป็นต้น 
 4) ประชุมชี้แจงสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตฯ ให้แก่
เจ้ำหน้ำที่และหน่วยงำนที่เก่ียวข้องน ำแผนฯ ไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 5) ปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตฯ  
 6) ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตฯ 
 7) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรแก่ผู้บริหำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น รำยงำนกำรท ำแผนฯ ให้แก่ 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ทำงระบบผ่ำนระบบรำยงำนและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E – PlanNACC) ทำงเว็บไซต์ส ำนักงำน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น 
8) เผยแพร่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้สำธำรณชนทรำบผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
กวำงโจน พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ์ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน มีผลกำรประเมิน ITA ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 

ล าดับที่ 15 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
2. หลักการและเหตุผล 
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐได้ก ำหนดดัชนีในกำรประเมินที่
ค ำนึงถึงหลักธรรมำภิบำล จรรยำบรรณสำกล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของกำร
ทุจริตที่เกิดขึ้นภำยในหน่วยงำนของภำครัฐ สำเหตุส่วนมำกเกิดจำกกำรด ำเนินงำนของระดับบุคคล หรือเกิดจำก
ปัจจัยทำงวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจำกลักษณะงำนและกำรรับสิ่งของต่ำงๆ ที่เอ้ือให้เกิดกำรทุจริต ดังนั้น 
วิธีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่น ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่ ำนิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้
กลำยเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ภำยในองค์กร โดยกำรสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมรับผิดชอบ
และกำรมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตภำยในองค์กรของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยำกต่อกำร
ด ำเนินงำนก็ตำม แต่เป็นสิ่งส ำคัญที่หน่วยงำนต้องสร้ำงให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ือน ำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ตลอดจนเป็นกำรสร้ำงแนวร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน 
และประเทศเกิดควำมตระหนักถึงภัยจำกำกรทุจริตและปฏิเสธกำรทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน จึงได้จัดท ำมำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรตำม
หลักธรรมำภิบำล” ที่ก ำหนดดัชนีในกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ตำมหลักธรรมำภิบำล 
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เพ่ือเป็นกำรพัฒนำวิธีกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กรที่จะน ำไปสู่กำรยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อให้บุคลำกรปฏิบัติรำชกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
 2) เพื่อเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่มีควำมโปร่งใส มีคุณธรรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท ำมำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรตำมหลักธรรมำภิบำล” 
 2) จัดท ำประกำศและแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรตำมหลักธรร
มำภิบำล 
 3) ทุกส่วนรำชกำรจัดท ำข้อตกลงในกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงส่วนรำชกำรกับผู้บริหำรท้องถิ่นที่มีดัชนีใน
กำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรตำมหลักธรรมำภิบำล เช่น 
  - ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
  - ไม่ให้มีกำรเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพ่ือแลกเปลี่ยนกับกำรให้บริกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
  - ไม่ให้เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรเอ้ือประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริกำรเนื่องจำกควำมสัมพันธ์
ส่วนตัวเป็นต้นโดยก ำหนดจัดท ำเป็นข้อตกลงรำยบุคคลระหว่ำงผู้บังคับบัญชำกับผู้ใต้บังคับบัญชำ ได้แก่  
  - ผู้บริหำรหน่วยงำนกับผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง 
  - ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง กับ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หัวหน้ำส่วนงำน 
  - ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หัวหน้ำส่วนงำน กับ เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนใต้บังคับบัญชำ 
 4) รวบรวมข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของทุกส่วนรำชกำรเสนอผู้บริหำรเพื่อขอควำมเห็นชอบและอนุมัติ 
 5) ชี้แจงให้ทุกส่วนรำชกำรถือปฏิบัติ 
 6) ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมข้อตกลง 
 7) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส ำนัก/กอง ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีกำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรตำมหลักธรรมำภิบำลในระดับบุคคล 
 ผลลัพธ์ 
 จ ำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริต/กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนลดลง 
 

ล าดับที่ 16 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหนา้ที่องค์การบริหารส่วนต าบล
กวางโจน  
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ได้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ รวมทั้งภำรกิจเกี่ยวกับกำรบริกำร สำธำรณะแก่
ประชำชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เป็นจ ำนวนมำก โดยบุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่งมีหน้ำที่
ให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชนในท้องถิ่นมีภำรกิจที่ต้องปฏิบัติงำนที่หลำกหลำย  

ดังนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องจัดท ำคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็น
มำตรฐำนเดียวกัน โดยคู่มือกำรปฏิบัติงำน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทำงกำรท ำงำนที่มี
จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของกระบวนกำร ระบุถึงขั้นตอน และรำยละเอียดของกระบวนกำรต่ำง ๆ มักจัดท ำขึ้น
ส ำหรับงำนที่มีควำมซับซ้อน มีหลำยขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับหลำยคน สำมำรถปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงเมื่อมีกำร
เปลี่ยนแปลงกำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนไว้ใช้อ้ำงอิงมิให้เกิดควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นมำตรฐำนเดียวกัน  

2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนทรำบและเข้ำใจว่ำควรท ำอะไรก่อนและหลัง ควรปฏิบัติงำนอย่ำงไร เมื่อใด กับใคร 
3) เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับนโยบำย วิสัยทัศน์ ภำรกิจ และ เป้ำหมำยขององค์กร 
4) เพ่ือให้ผู้บริหำรติดตำมงำนได้ทุกขั้นตอน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 
 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) แต่งตั้งคณะท ำงำนในกำรจัดท ำคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) ก ำหนดกรอบเนื้อหำสำระในกำรจัดท ำคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 3) จัดท ำคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ยึดถือ
ปฏิบัติให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน โดยให้มีรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติงำนภำรกิจใด ส ำหรับ
เจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนต ำแหน่งใด ก ำหนดวิธีกำรข้ันตอนในกำรปฏิบัติงำน 
4) ปิดประกำศคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้บุคลำกร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชำชนทรำบ โดยเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เช่น เว็บไซต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ 
 5) ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
 6) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
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 มีคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท ำให้กำรปฏิบัติงำนเป็น
มำตรฐำนเดียวกัน 
 ผลลัพธ์ 

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ลดลง 
 

ล าดับที่ 17 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนบริหำรรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ ำนำจ
หน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะให้แก่ประชำชนในท้องถิ่น ตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และหน้ำที่ตำมกฎหมำยอ่ืนที่ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้ำที่ต้องท ำอีกมำกมำยในกำร
ให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน ทั้งนี้ ผู้มำรับบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบปัญหำด้ำน
กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อรำชกำรเนื่องจำกภำรกิจมีมำกมำย ไปรวมอยู่กับฝ่ำยผู้บริหำร ไม่มีกำรกระจำย
อ ำนำจ หรือมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ในกำรสั่งกำร อนุมัติ อนุญำต ไปยังหัวหน้ำหน่วยงำน ระดับส ำนัก กอง และ
ฝ่ำยต่ำง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่ำงยิ่งต่อกำรให้บริกำร ท ำให้กำรบริกำรเกิดควำมล่ำช้ำ ประชำชนไม่ได้รับควำมสะดวก
อันอำจเป็นสำเหตุหนึ่งของกำรกระท ำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ ส่งผลให้ระบบ
กำรให้บริกำรภำครัฐเสื่อมประสิทธิภำพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วน 
  
ท้องถิ่น โดยให้มีอ ำนำจและหน้ำที่จัดระบบบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น บริหำรกิจกำร
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำยใต้โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้
เกิดควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติรำชกำร ประชำชนสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมและตรวจสอบกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มำกขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน ำหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดีหรือธรรมำภิบำลมำใช้
ในกำรบริหำรงำน ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน  
 ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรเป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชน ลดขั้นตอนกำรให้บริกำรและไม่สร้ำงเงื่อนไขขั้นตอนที่มีควำมยุ่งยำก จึงจ ำเป็นต้องมีมำตรกำรออก
ค ำสั่งมอบหมำยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 
3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือเป็นกำรลดขั้นตอนกำรให้บริกำรประชำชนให้ได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชน 
 2) เพื่อให้ประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรบริกำรจำกหน่วยงำน 
 3) เพือ่เป็นกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจในกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติของผู้บริหำรทุกระดับ 
 4) เพ่ือป้องกันกำรผูกขำดอ ำนำจหน้ำที่ในกำรใช้ดุลพินิจอันอำจเป็นเหตุแห่งกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 
5. วิธีด าเนินการ 
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 1) จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยงำนในกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ตำมกฎหมำย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่ง
กำร เช่น ค ำสั่งมอบหมำยงำนของนำยกเทศมนตรี ปลัดเทศบำล และหัวหน้ำส่วนรำชกำร จ ำนวน 4 ฉบับ 
นำยกเทศมนตรีมอบหมำยให้รองนำยกเทศมนตรี นำยกเทศมนตรีมอบหมำยให้ปลัดเทศบำล รองปลัดเทศบำล และ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร ปลัดเทศบำลมอบหมำยให้รองปลัดเทศบำล ปลัดเทศบำลมอบหมำยให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
เป็นต้น 
 2) จัดท ำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนรำชกำรและผู้รับมอบอ ำนำจให้ปฏิบัติรำชกำรแทนรับทรำบและถือ
ปฏิบัติ 
 3) จัดท ำประกำศ ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ 
 4) ให้ผู้รับมอบหมำยงำนตำมค ำสั่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำสั่งที่ได้รับมอบหมำยในทุกเดือน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส ำนักปลัด 
 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีค ำสั่งมอบหมำยงำนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติรำชกำรแทน จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 ฉบับ  
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชำชนผู้รับบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน มีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80 
 2) จ ำนวนข้อร้องเรียนกำรให้บริกำร/จ ำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

ล าดับที่ 18 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนเวทีประชาคมทบทวนเพิ่มเติมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แผน
ยุทธศาสตร์และสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน ต าบลกวางโจน 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน เห็นควำมส ำคัญของกำรส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมอย่ำงกว้ำงขวำงและ
เท่ำเทียม โดยให้ประชำชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ำยทั้งภำครัฐและเอกชนได้มีโอกำสแสดงออกถึง 
ศักยภำพ ควำมคิดเห็น ควำมต้องกำร เปิดโอกำสให้ภำคประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรรับรู้ ร่วมก ำหนดแนวทำงกำร
ด ำเนินงำน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน ด้วยกำร
จัดท ำโครงกำรจัดเวทีประชำคมขึ้น เพ่ือจะได้มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนในกำรด ำเนินกิจกำร
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน โดยเฉพำะกำรด ำเนินกิจกำรที่จะมีผลกระทบต่อควำม
เป็นอยู่ และสุขอนำมัยของประชำชนในชุมชุน เพ่ือน ำมำเป็นข้อมูลกำรพัฒนำ ปรับปรุง จัดท ำแผนชุมชน 
แผนพัฒนำท้องถิ่น อย่ำงมีประสิทธิภำพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนอย่ำงแท้จริง 
3. วัตถุประสงค ์
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1) เพ่ือจัดให้มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกิจกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 
 2) เพื่อรับทรำบปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชน 
 3) เพ่ือเปิดโอกำสให้ประชำชนได้ร่วมกระบวนกำร ร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมแก้ปัญหำ และส่งเสริมระบอบ
ประชำธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 4) เพื่อน ำมำเป็นข้อมูลกำรพัฒนำ ปรับปรุง จัดท ำแผนชุมชน แผนพัฒนำท้องถิ่น อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 5) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ำยภำคประชำสังคม 
 6) เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำนที่เป็นมำตรฐำนสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรจัดท ำแผนชุมชนและวำงแผน
พัฒนำท้องถิ่น 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ชุมชน/หมู่บ้ำน/ต ำบล ในพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรจัดเวทีประชำคม 
 2) จัดเวทีประชำคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น หรือเข้ำร่วม
ประชุมประชำคม เพ่ือก ำหนดทิศทำง นโยบำย หรือแผนพัฒนำท้องถิ่นด้วยควำมสมัครใจ ตำมวันเวลำ และสถำนที่
ที่เหมำะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ชี้น ำ และครอบคลุมจ ำนวนประชำกรตำมสัดส่วนทุกพ้ืนที่  อย่ำงเสมอภำค 
และเท่ำเทียมกัน 
3) น ำผล/ข้อเสนอต่ำงๆ จำกกำรประชำคม/รับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนไปขับเคลื่อนอย่ำงเป็นรูปธรรม ผ่ำน
กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
 4) ติดตำมประเมินผลกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น เสนอผู้บริหำร และประกำศให้ประชำชนทรำบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 -2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 จ ำนวน  50,000  บำท 
8. ผู้รับผิดชอบ 
ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีกำรจัดประชุมเวทีประชำคมในชุมชน ครอบคลุมประชำกรตำมสัดส่วนทุกพ้ืนที่ อย่ำงเสมอภำค และเท่ำ
เทียมกัน   
 ผลลัพธ์  
 1) ได้รับทรำบปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชนในแต่ละชุมชน 
2) เกิดเครือข่ำยภำคประชำชน 
 3) มีข้อมูลพื้นฐำนชุมชนที่ได้มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำชุมชนและพัฒนำท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ 19 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
2. หลักการและเหตุผล 



35 
 

 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจนเห็นควำมส ำคัญในกำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรตอบสนองเรื่องรำวร้องทุกข์ และ
เรื่องร้องเรียนของประชำชน เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรน ำมำพัฒนำ ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนบริกำรสำธำรณะและกำร
บริหำรรำชกำรของหน่วยงำนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้จัดท ำมำตรกำรจัดกำร
เรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือก ำกับติดตำมในกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรหรือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน 
ให้แก่ประชำชน รวมทั้งพัฒนำปรับปรุงขั้นตอน ช่องทำงกำรร้องเรียน กระบวนกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำ ช่องทำงกำร
ติดตำมผล และกำรแจ้งผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่ำงๆ ให้มีควำมรวดเร็ว เป็นธรรม  สะดวก
และเหมำะสม รวมทั้งจัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนกำรร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชำชนรับทรำบ
อย่ำงทั่วถึง 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อก ำกับติดตำมกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 
ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรหรือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้แก่ประชำชนได้อย่ำงเหมำะสม 
 2) พัฒนำปรับปรุงขั้นตอน ช่องทำงกำรร้องเรียน กระบวนกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำ ช่องทำงกำรติดตำมผล และ
กำรแจ้งผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่ำงๆ ให้มีควำมรวดเร็ว สะดวกและเหมำะสม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะท ำงำนมำตรกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 
 2) ประชุมคณะท ำงำนฯ มำตรกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
กวำงโจน เพ่ือก ำกับติดตำมกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรหรือแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนให้แก่ประชำชนได้อย่ำงเหมำะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3) คณะท ำงำนฯ ก ำหนดมำตรกำรในกำรก ำกับติดตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
  3.1) กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
  - ก ำหนดให้มีกำรจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
กวำงโจน 
  - ก ำกับติดตำมให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนกำรร้องเรียน 
และข้ันตอนให้ประชำชนรับทรำบอย่ำงทั่วถึง  
  - ก ำหนดให้มีกำรพัฒนำปรับปรุงขั้นตอน ช่องทำงกำรร้องเรียน กระบวนกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำ ช่อง
ทำงกำรติดตำมผล และกำรแจ้งผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่ำงๆ  
  - ก ำหนดให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด ำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียนอย่ำง
เหมำะสมภำยใน 15 วัน หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันภำยใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทรำบ 
  - ก ำหนดให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีกำรแจ้งผลกำรด ำเนินกำรหรือ
ควำมก้ำวหน้ำผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทรำบ  รวมทั้งมีช่องทำงในกำรติดตำมเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สำมำรถติดตำมผลได้ด้วยตนเอง  
  3.2) กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน 
  - จัดท ำคู่มือหรือแนวทำงด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน โดยคู่มือดังกล่ำวแสดงรำยละเอียด เช่น รำยละเอียดวิธีกำรที่บุคคลภำยนอกจะท ำกำร
ร้องเรียน รำยละเอียดขั้นตอนหรือวิธีกำรในกำรจัดกำรต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงำนที่รับผิดชอบ ระยะเวลำด ำเนินกำร 
เป็นต้น 
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  - ก ำหนดให้มีเจ้ำหน้ำที่/หน่วยงำนผู้รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน  
  - ก ำหนดช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์ โดยแยกต่ำงหำกจำกช่องทำงทั่วไป เพื่อเป็นกำรคุ้มครอง
ข้อมูลของผู้แจ้งเบำะแส  
  - จัดท ำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน 
  - จัดท ำข้อมูลควำมก้ำวหน้ำกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน เช่น จ ำนวนเรื่อง เรื่องที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
เรื่องท่ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ฯลฯ  
 4) จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทำงกำรจัดกำรต่อเรื่องร้องเรียน
กำรทุจริต แนวทำงด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของ
หน่วยงำน เพ่ือใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติให้มีประสิทธิภำพ เป็นมำตรฐำนเดียวกัน  
      5) ประกำศ/ประชำสัมพันธ์มำตรกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
กวำงโจน ให้ทุกหน่วยรับทรำบ และเปิดเผยต่อสำธำรณชน 
 6) จัดท ำฐำนข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีกำรวิเครำะห์และก ำหนดก ำหนดแนวทำงในกำรป้องกัน และแก้ไขไม่ให้
เกิดปัญหำในลักษณะเดิมข้ึนอีก  
 7) รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข และเผยแพร่
ให้สำธำรณชนทรำบ 
 8) คณะท ำงำนฯ ก ำกับติดตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำร 
 9) ประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนผู้ใช้บริกำร 
 10) รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข ให้ผู้บริหำร
รับทรำบ และเผยแพร่ให้สำธำรณชนทรำบ  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 -2570  
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องรำวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2) มีกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่/หน่วยงำนที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3) มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบช่องทำงในกำรร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนกำร
ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
 4) มีกำรแจ้งผลกำรด ำเนินกำรหรือควำมก้ำวหน้ำ ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทรำบ รวมทั้งมีช่องทำงใน
กำรติดตำมเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสำมำรถติดตำมผลได้ด้วยตนเอง 
 5) มีกำรก ำกับติดตำมกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจนให้
สำมำรถตอบสนอง ควำมต้องกำรหรือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้แก่ประชำชนได้อย่ำงเหมำะสมตำมมำตรกำรที่
ก ำหนดไว้ 
 ผลลัพธ์ 
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 ประชำชนเกิดควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่
ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 

ล าดับที่ 20 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 ค่ำนิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหำและอุปสรรคส ำคัญในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต เนื่องจำกโครงสร้ำงทำงสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ กำรเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวกพ้อง
ดีกว่ำส่วนรวม กำรยกย่องเชิดชูคนรวย กำรแสวงหำผลประโยชน์จำกกำรเป็นพรรคพวกของนักกำรเมืองหรือผู้มี
อิทธิพล รวมถึงควำมเสื่อมของจิตส ำนึกและค่ำนิยมของประชำชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง และยังมองเห็นว่ำกำร
ทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ำหรือในบำงกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยำกเข้ำไปยุ่งเกี่ยว 
นอกจำกนั้นสภำพปัญหำบำงส่วนก็มักเกิดจำกกำรใช้อ ำนำจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหำผลประโยชน์ ปัญหำกำร
ทุจริตเป็นปัญหำที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และควำมมั่นคงของประเทศ กระบวนกำรแก้ไขปัญหำ
ดังกล่ำวให้สัมฤทธิผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ  จึงจ ำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในกำรที่จะป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพำะภำคประชำชน 
 เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรเฝ้ำระวัง ติดตำม ตรวจสอบกำรทุจริต จึงได้จัดท ำ
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้ำระวังกำรทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ควำมรู้กำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้กับภำคประชำชน รวมถึง
ส่งเสริมสิทธิในกำรรับรู้และเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรเพื่อให้มีส่วนร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต   
 
 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อส่งเสริมองค์ควำมรู้ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้ภำคประชำชน 
 2) ส่งเสริมกำรสร้ำงชุมชนเฝ้ำระวังกำรทุจริต 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชำชนในชุมชนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ผ่ำนช่องทำงสื่อ
ประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน ได้แก่ บอร์ดประชำสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่ำงๆ บอร์ดประชำสัมพันธ์ ณ ที่ท ำกำร  
เว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 2) จัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตตำมเวทีชำวบ้ำนในโอกำสต่ำงๆ หรือกิจกรรมต่ำงๆ 
ของหน่วยงำน 
 3) ส่งเสริมให้มีกำรจัดตั้งชุมชนเฝ้ำระวัง ติดตำม ตรวจสอบกำรทุจริตในหน่วยงำนของรัฐ 
 4) สนับสนุนกำรด ำเนินกำรในกิจกรรมของชุมชนเฝ้ำระวังกำรทุจริต    
 5) เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้ำระวังกำรทุจริต เป็นร่วมสังเกตกำรณ์ในขั้นตอนต่ำงๆ ของกระบวนกำรบริหำร
งบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้ภำคประชำชน ผ่ำนช่องทำงสื่อประชำสัมพันธ์
ของหน่วยงำน อย่ำงน้อย 3 ช่องทำง 
 2) มีชุมชนเฝ้ำระวังกำรทุจริตเกิดข้ึน 
 ผลลัพธ์ 
 กำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 10 
 

มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ 21 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  
2. หลักการและเหตุผล 
 กำรตรวจสอบภำยในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้ำนกำรประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภำพของ
ระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม ทั้งในด้ำนกำรเงินและกำรบริหำรงำน เพ่ือส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยขององค์กร โดยกำรเสนอรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในเกี่ยวกับกิจกรรมกำรเพ่ิมมูลค่ำ
ขององค์กร รวมทั้งกำรเป็นผู้ให้ค ำปรึกษำกับฝ่ำยบริหำรในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำนเพื่อเพ่ิมประสิทธิผล 
และดูแลให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำน
ผิดพลำดและลดควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น ซึ่งกำรตรวจสอบภำยในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส ำคัญที่แทรกอยู่ใน
กำรปฏิบัติงำนตำมปกติ ซึ่งจะต้องมีกำรกระท ำอย่ำงเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตำมระเบียบ และกฎหมำยที่ก ำหนด โดย
ผู้บริหำรสำมำรถน ำแผนกำรตรวจสอบภำยในมำใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำร เพ่ือจะช่วยให้
สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงถูกต้อง และยังเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้มี
ประสิทธิภำพอีกด้วย ดังนั้น กำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในอย่ำงมีมำตรฐำนประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ 
ตลอดจนกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องจะท ำให้กำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน เป็นไปอย่ำง
ถูกต้องและเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของทำงรำชกำร  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำรก ำกับดูแลที่ดี และควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน ป้องกันกำรประพฤติมิ
ชอบหรือกำรทุจริต และเป็นกำรลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจนท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 2) เพ่ือเป็นมำตรกำรถ่วงดุลแห่งอ ำนำจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดกำรจัดสรร กำรใช้
ทรัพยำกรขององค์กรเป็นไปอย่ำงเหมำะสมตำมล ำดับควำมส ำคัญ เพ่ือให้ได้ผลงำนที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
 3) เพ่ือน ำผลกำรตรวจสอบภำยในไปใช้ในกำรปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำร
ปฏิบัติงำนและป้องกันกำรทุจริต ลดโอกำสควำมร้ำยแรงและควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกำสของ
ควำมส ำเร็จของงำน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 
5. วิธีการด าเนินการ 
 1) จัดท ำแผนปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน โดยก ำหนดให้มีหน่วยงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ และให้มี
ควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 



39 
 

 

 2) สอบทำนควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่ำงๆ ด้วยเทคนิค และวิธีกำรตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมำณมำกน้อยตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยค ำนึงถึงประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุม
ภำยในและควำมส ำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเครำะห์และประเมินผลกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยรับตรวจ 
 3) สอบทำนกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำรพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งกำร
บริหำรงำนด้ำนอื่นๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน ให้เป็นไปตำมนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค ำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบกำรดูแลรักษำ และควำมปลอดภัยของทรัพย์สิน และกำรใช้
ทรัพยำกรทุกประเภทว่ำเป็นไปโดยมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4) สอบทำนระบบกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่งที่ทำงรำชกำรก ำหนด 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนที่ตรงตำมวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบำย 

5) รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในและติดตำมประเมินผลต่อผู้บริหำรเพ่ือน ำข้อมูลไปใช้ในกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรท ำงำน ลดโอกำสควำมร้ำยแรงและควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น และป้องกันกำรทุจริต รวมทั้งเพ่ือเพ่ิม
โอกำสของควำมส ำเร็จของงำน  และเปิดเผยรำยงำนต่อสำธำรณชน 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 
 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน/เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน ที่มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ 
 2) มีแผนปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
 ผลลัพธ์ 
 1) มีกำรน ำผลกำรตรวจสอบภำยในไปปรับปรุงเพื่อให้กำรป้องกันกำรทุจริตมีประสิทธิภำพ 
 2) บุคลำกรมีควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่ำงเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งำน 
 3) กำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ 5 
 

ล าดับที่ 22 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบกำรควบคุมภำยในเป็นกลไกที่ส ำคัญและเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนในหน่วยงำนไม่ว่ำจะเป็นใน
ภำครัฐ หรือเอกชนทั้งขนำดเล็กและขนำดใหญ่ ระบบกำรควบคุมภำยในจะช่วยควบคุมหรือลดควำมเสี่ยงของ
หน่วยงำนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท ำให้ปฏิบัติงำนและกำรจัดกำรของหน่วยงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่ำนมำกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ได้มีกำรควบคุมภำยในตำมที่กระทรวงกำรคลังประกำศให้ใช้เป็น
เรื่องๆ ไป ซึ่งอำจอยู่ในรูปของกฎหมำย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งกำร และหนังสือตอบข้อหำรือต่ำงๆ โดย
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ส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่กำรควบคุมด้ำนกำรเงินและบัญชีและกำรปฏิบัติให้ถูกต้องตำมระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทำง
รำชกำรก ำหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงกำรจัดกำรด้ำนอื่นๆ นอกเหนือจำกด้ำนกำรเงินและบัญชีในหน่วยงำน จึงไม่
สำมำรถสะท้อนภำพถึงผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของหน่วยงำนได้ ระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี ควรเป็นระบบ
กำรควบคุมที่ครอบคลุมงำนทุกด้ำนและสำมำรถสะท้อนภำพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงำนนั้นๆ ว่ำมีกำร
ด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด กำรที่ระบบกำรควบคุมภำยในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุก
ระบบงำน อำจเป็นช่องทำงรั่วไหลท ำให้เกิดควำมเสียหำยในหน่วยงำนและกำรด ำเนินงำนไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สำเหตุ
ส่วนหนึ่งอำจเกิดจำกกำรก ำหนดหน้ำที่และมอบหมำยงำนในหน่วยงำนไม่เหมำะสม กำรมอบหมำยกำรปฏิบัติงำน
ทั้งกระบวนกำรให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว กำรควบคุมสอบทำนและกำรตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภำพ
เพียงพอตลอดจนขำดกำรประเมินและกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนที่ก ำหนดขึ้น และ
พัฒนำให้ระบบกำรควบคุมภำยในดังกล่ำวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพ่ือให้องค์กรมีแนวทำงในกำรก ำหนดระบบกำรควบคุมภำยในให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสม
กับกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน จึงได้ก ำหนดกิจกรรมกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ท ำให้กำรใช้ทรัพยำกรเป็นไปอย่ำง
ประหยัดและคุ้มค่ำ โดยลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ซ้ ำซ้อนหรือไม่จ ำเป็น ลดควำมเสี่ยงหรือผลเสียหำยด้ำนกำรเงิน
หรือด้ำนอ่ืนๆ ที่อำจมีขึ้น 
 2) เพ่ือให้มีข้อมูลและรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้ำงควำมมั่นใจแก่ผู้บริหำรในกำร
ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำน และบุคคลภำยนอกที่เก่ียวข้อง 
 3) เพ่ือให้บุคลำกรมีกำรปฏิบัติตำมนโยบำย กฎหมำย เงื่อนไขสัญญำ ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ของ
หน่วยงำนอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน 
 4) เพ่ือให้กำรควบคุมภำยในขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน อีกทั้งยังเป็นกำรควบคุมหรือลดควำมเสี่ยงของหน่วยงำนให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะท ำให้กำรปฏิบัติงำนและกำรจัดงำนของหน่วยงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 
5. วิธีด าเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 

2) จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย 

 (1) กำรรับรองว่ำกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด (หนังสือรับรองกำรควบคุมภำยใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  
  (2) กำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน (รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำร
ควบคุมภำยใน : ปค.4) 
  (3) กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน (รำยงำนกำร
ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน : ปค.5) 
  (4) ควำมเห็นของผู้ตรวจสอบภำยในเกี่ยวกับกำรสอบทำนกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน 
(รำยงำนกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของผู้ตรวจสอบภำยใน : ปค.6) 
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 3) เสนอรำยงำนผลกำรควบคุมภำยในตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 
 4) น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงงำนและระบบควบคุมภำยใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพมำกขึ้น 
 5) เผยแพร่รำยงำนกำรควบคุมภำยในให้สำธำรณชนได้ทรำบ ณ ที่ท ำกำร และเว็บไซต์ของหน่วยงำนและ
สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงำน 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ  
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณด ำเนินกำร 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 
 2) สรุปข้อมูลผลกำรควบคุมภำยในและจัดท ำแผนปรับปรุงงำนให้มีประสิทธิภำพในกำรป้องกันกำรทุจริต 
โดยกิจกรรมกำรควบคุมภำยในร้อยละ 80 ได้ด ำเนินกำรแก้ไข 
 ผลลัพธ์ 
 1) ระดับควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (ร้อยละ 80 
ในระดับมำก) 

2) กำรเผยแพร่รำยงำนกำรควบคุมภำยในให้สำธำรณชนได้ทรำบ ส่งผลให้กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมโปร่งใส 

3) กำรทุจริตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน ลดลงร้อยละ 5 
 

ล าดับที่ 23 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน 
2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ก ำหนดเป้ำหมำยไว้ว่ำ ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก ำหนดตัวชี้วัดไว้ว่ำ ใน
ปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ใน
อันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ ๗๓ คะแนน นอกจำกนี้ ยังได้น ำผลกำรประเมิน ITA ไปก ำหนด
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยไว้ว่ำหน่วยงำนที่เข้ำร่วมกำรประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 
คะแนนขึ้นไป  โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก ำหนดตัวชี้วัดไว้ว่ำ ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้อง
มีคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 57 คะแนน และหน่วยงำนที่เข้ำร่วมกำรประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 
คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้ก ำหนดแผนป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก ำหนดให้กำรปรับ “ระบบ” เพ่ือลด
จ ำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงำนภำครัฐเป็นแนวทำงหนึ่งในกำรพัฒนำเพ่ือน ำไปสู่เป้ำหมำย 
“ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
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 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนที่มีควำมส ำคัญยิ่งในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เป็น
หน่วยงำนของรัฐภำยใต้โครงสร้ำงกำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรกระจำยอ ำนำจกำรปกครอง ที่มุ่งเน้น
กำรกระจำยอ ำนำจจำกส่วนกลำงลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในกำรส่งเสริมกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 
เป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น ถือ
เป็นกลไกส ำคัญในกำรพัฒนำท้องถิ่นซึ่งน ำไปสู่กำรพัฒนำทั่วทั้งประเทศ  
 ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน จึงได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง จึงก ำหนดด ำเนินมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลกวำงโจน เพ่ือเป็นป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริตขึ้นในองค์กร 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 
2) เพ่ือป้องกันกำรทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 หน่วยงำนภำยในขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน ทุกหน่วยงำน (ส ำนักงำน,กองงำน,กลุ่มงำน) 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท ำมำตรกำรและขออนุมัติด ำเนินกำรต่อผู้มีอ ำนำจ 
 2) จัดตั้งคณะท ำงำนเพ่ือบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต  
 3) คณะท ำงำนด ำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรด ำเนินงำน/กำรปฏิบัติหน้ำที่/กำรด ำเนินโครงกำรที่อำจ
ก่อให้เกิดกำรทุจริต 
 4) คณะท ำงำนด ำเนินกำรจัดท ำนวัตกรรม/มำตรกำร/ระบบ/แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ
กำรด ำเนินกำรที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต  
 5) ด ำเนินกำรเผยแพร่ผลกำรประเมินควำมเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง ระดับควำม
เสี่ยง มำตรกำรและกำรด ำเนินกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ช่องทำงอ่ืนๆ  
 6) มีกำรประชุมชี้แจงท ำควำมเข้ำใจมำตรกำรและกำรด ำเนินกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตให้แก่
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตอย่ำงเคร่งครัด 
 7) ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
 8) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ระบุหน่วยงำนที่รับผิดชอบด ำเนินกำร 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีรำยงำนกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำน/กำรปฏิบัติหน้ำที่/กำรด ำเนินโครงกำรที่อำจ
ก่อให้เกิดกำรทุจริต จ ำนวน 1 ชุด 
 2) มีนวัตกรรม/มำตรกำร/ระบบ/แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินกำรที่อำจ
ก่อให้เกิดกำรทุจริต อย่ำงน้อยจ ำนวน 5 เรื่อง 
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 3) มีกำรเผยแพร่ผลกำรประเมินควำมเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง ระดับควำมเสี่ยง 
มำตรกำรและกำรด ำเนินกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยง อย่ำงน้อย 1 ช่องทำง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 ผลลัพธ์ 
 เรื่องร้องเรียนกำรทุจริต/คดีกำรทุจริตประพฤติมิชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน ลดลง 

 
ล าดับที่ 24 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กำรบริหำรจัดกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่ำงๆที่สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นได้รับกำรเลือกตั้งมำจำกประชำชนต้องรู้และยึดเป็นแนว
ทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรด ำเนินกำรอย่ำงเคร่งครัด ปัญหำที่เกิดขึ้นเป็นประจ ำไม่ได้เกิดจำกเรื่องขำดควำมรอบคอบ 
ควำมช ำนำญ ประสบกำรณ์ หรือขำดควำมรู้ กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่มัก
มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่ำนั้น หำกแต่เกิดจำกควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือกำรตีควำมข้อกฎหมำย 
ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงผิดๆ ส่งผลให้สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น โดยเฉพำะ
ผู้บริหำรท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท ำผิดกฎหมำย ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท ำให้
กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนหรือกำรพัฒนำท้องถิ่นขำดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ส่งผลให้กำรพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่ำช้ำ 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน  เพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
ยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมำยกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
และแนวทำงกำรปฏิบัติส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเรื่องกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
รวมทั้งกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และกฎหมำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จึง
ได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกฎ ระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องส ำหรับผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน  ได้เพ่ิมพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมำย ที่เก่ียวข้อง 
 2) เพ่ือพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน  ให้มีควำมพร้อมใน
องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย และระเบียบที่เก่ียวข้อง เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรรำชกำร 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท ำโครงกำร/แผนงำน  
 2) ก ำหนดกรอบเนื้อหำสำระในกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกฎ ระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องส ำหรับ
ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่น 
 3) จัดเตรียมกำรอบรม ได้แก่ จัดท ำก ำหนดกำร ประสำนวิทยำกร จัดท ำเอกสำรประกอบกำรอบรม 
จัดเตรียมสถำนที่ เชิญกลุ่มเป้ำหมำย ฯลฯ  
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 4) อบรมให้ควำมรู้ตำมก ำหนดกำร 
 5) ประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินกำร 
 6) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีกำรจัดอบรมควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องส ำหรับผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่น 
อย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อปี 
 2) ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน มีองค์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรรำชกำร ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน  บริหำรรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีควำมโปร่งใสเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบ 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ 25 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตองค์การบริหารส่วน
ต าบลกวางโจน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหำเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีควำมรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมำกยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้ำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต่อควำมมั่นคงของชำติ  เป็นปัญหำล ำดับต้น 
ๆ ที่ขัดขวำงกำรพัฒนำประเทศท้ังในด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมือง เนื่องจำกเกิดขึ้นทุกภำคส่วนในสังคมไทย ไม่
ว่ำจะเป็นภำคกำรเมือง ภำครำชกำร โดยเฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจำกภำยนอกสังคมว่ำเป็น
องค์กรที่เอ้ือต่อกำรทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรำกฏข่ำวกำรทุจริตตำมสื่อและรำยงำนของทำงรำชกำรอยู่เสมอ ซึ่ง
ได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสกำรกระจำยอ ำนำจ และควำมศรัทธำต่อระบบกำรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงยิ่ง ส่งผลให้
ภำพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน มีนโยบำยใช้หลักธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรบริหำรงำนส่งเสริมให้ภำค
ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชำชนสำมำรถ
เสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบำะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับกำรทุจริต จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำมำตรกำรจัดกำรในกรณี
ได้ทรำบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 
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3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้กำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว โปร่งใส 
เป็นธรรม 
 2) เพ่ือให้กำรบริหำรงำนของหน่วยงำนเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลและป้องกันกำรทุจริตของหน่วยงำน 
 3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรของหน่วยงำนปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภำคประชำชนและบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) ก ำหนดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริต และก ำหนดเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบด ำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำบุคลำกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่
โดยมิชอบ 
 2) ก ำหนดกระบวนกำรขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรร้องเรียน 
 3) ประกำศเผยแพร่กระบวนกำรขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรร้องเรียนให้บุคลำกรและประชำชนทรำบโดยทั่ว
กัน 
 4) ก ำหนดกระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียน/แนวทำงด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตของ
เจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) ก ำหนดกระบวนกำรและข้ันตอนในกำรลงโทษผู้กระท ำผิดกำรทุจริต 
 6) ก ำหนดช่องทำงกำรติดตำมเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรหรือ
ควำมก้ำวหน้ำเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทรำบ 
 7) ก ำหนดกระบวนกำรติดตำม ตรวจสอบผู้กระท ำผิดกำรทุจริตอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 8) จัดท ำคู่มือ/แนวทำงกำรด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพำะ ต้องแยกออกจำกคู่มือกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนทั่วไป และ
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจำรณำให้มีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้  
  (1) วิธีกำรที่บุคคลภำยนอกจะท ำกำรร้องเรียน  
  (2) ขั้นตอน/วิธีกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน  
  (3) ส่วนงำน/เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ และ 
  (4) ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 
และประกำศเผยแพร่กระบวนกำรขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรร้องเรียนให้บุคลำกรและประชำชนทรำบโดยทั่วกัน 
 9) จัดประชุมให้ควำมรู้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนและ
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจำกช่องทำงกำรร้องเรียนต่ำงๆ ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดยโปร่งใส
และเป็นธรรม 
 10) จัดท ำข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต(i30) 
 11) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักปลัด 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีมำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 
 ผลลัพธ์ 
 ภำคประชำชนมีบทบำทในกำรเฝ้ำระวัง และติดตำม ตรวจสอบกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ (พิจำรณำจำก
จ ำนวนข้อร้องเรียนจำกประชำชน,จ ำนวนเบำะแสะที่ประชำชนแจ้งหน่วยงำน) 
 

ล าดับที่ 26 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกวางโจน  
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหำเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีควำมรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมำกยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้ำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต่อควำมมั่นคงของชำติ  เป็นปัญหำล ำดับต้น 
ๆ ที่ขัดขวำงกำรพัฒนำประเทศท้ังในด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมือง เนื่องจำกเกิดขึ้นทุกภำคส่วนในสังคมไทย ไม่
ว่ำจะเป็นภำคกำรเมือง ภำครำชกำร โดยเฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจำกภำยนอกสังคมว่ำเป็น
องค์กรที่เอ้ือต่อกำรทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรำกฏข่ำวกำรทุจริตตำมสื่อและรำยงำนของทำงรำชกำรอยู่เสมอ ซึ่ง
ได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสกำรกระจำยอ ำนำจ และควำมศรัทธำต่อระบบกำรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงยิ่ง ส่งผลให้
ภำพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน มีนโยบำยใช้หลักธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรบริหำรงำนส่งเสริมให้ภำค
ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชำชนสำมำรถ
เสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบำะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับกำรทุจริตขององค์กร จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำมำตรกำรจัด
ให้มีระบบและช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 
 
 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้มีระบบ/ช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภำพ สะดวก ปลอดภัย ส ำหรับบุคลำกรและ
ประชำชน 
 2) เพ่ือให้กำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว โปร่งใส 
เป็นธรรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภำคประชำชนและบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกวำงโจน 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) พัฒนำระบบและช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์ ให้อยู่บนหน้ำ
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่ำงหำกจำกช่องทำงทั่วไป เพ่ือเป็นกำรคุ้มครองข้อมูลของผู้
แจ้งเบำะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ)และจัดให้มี
ช่องทำงกำรติดตำมเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรหรือควำมก้ำวหน้ำเรื่อง
ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทรำบ 
  2) ด ำเนินกำรให้มีเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำ
บุคลำกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ 
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 3) ด ำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรร้องเรียนกำรทุจริตให้บุคลำกรและประชำชนทรำบโดย
ทัว่กัน 
 4) ด ำเนินกำรจัดท ำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่
ของหน่วยงำน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทรำบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีระบบและช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยส ำหรับ 
ผู้ร้องเรียน 
 ผลลัพธ์ 
 ภำคประชำชนมีบทบำทในกำรเฝ้ำระวัง และติดตำม ตรวจสอบกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ (พิจำรณำจำก
จ ำนวนข้อร้องเรียนจำกประชำชน,จ ำนวนเบำะแสะที่ประชำชนแจ้งหน่วยงำน) 
 






