
 

 



คํานํา 

 คู ่ม ือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื ่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด (พ.ศ. 2566 - 2570)  มีวัตถุประสงค์เพื ่อให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ ่นมี  ความรู ้ความเข้าใจถึงกรอบและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัต ิการป้องกันการทุจริต  
และสามารถนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง  การดําเนินงานป้องกันการทุจริตและยกระดับ 
มาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใสความสุจริต  และบังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน  ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทํางานขององค์กรใน 
การปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น                                                                                                                   
 สํานักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนากรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และ  ความโปร่งใส  สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  ให้สอดคล้องกับแผน   
3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. 2561 - 2580)  ประเด็นที่  (21)  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบาย  และแผนระดับชาติว ่าด้วยความมั ่นคงแห่งชาติ   
และแผนปฏิบัติการ   ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยนําหลักธรรมาภิบาลสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  โดยประกอบด้วย  4  มิติ ดังนี้                                                            
 มิติที่  1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต                                                                                                 
 มิติที่  2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส                                                                                   
 มิติที่  3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน                                                                   
 มิติที่  4 การยกระดบักลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  อันจะนําไปสู่เป้าหมายของแผน 
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ที่กําหนดไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
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ส่วนที่ 1 

บทนำ 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช  2560 มาตรา  65  กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพฒันาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทํา
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว    โดยมี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี(พ.ศ. 2561 - 2580)เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย  ทีจ่ะเป็นแนวทางการปฏิบัตเิพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 กล่าวคือ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศพฒันาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”  โดยมีเป้าหมายในการพฒันาประเทศให้  “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกจิพฒันา
อย่างต่อเนื่อง  สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยนื”  โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ  ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม     สร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม        

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561 - 2580)  ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการ
ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ กําหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยกําหนด
ตัวชี้วัดไว้ว่าในปี พ.ศ.2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทจุริต(Corruption Perception Index - 
CPI)อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพื่อให้บรรลุ 
ผลดงักล่าวจึงได้นำผลการประเมิน ITA ไปกําหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประ-
เมิน ITA ทั้งหมด(ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้
กําหนดตัวชี้วัดไว้ว่าในปี พ.ศ.2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทจุริต(Corruption Perception 
Index - CPI) อยู่่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน   และหน่วยงานที่เข้าร่วมการ
ประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป         

                  องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI)เผยแพร่ผลคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทจุริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจําปี 2563 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้  
36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 แต่ในส่วนของอันดบัได้ปรับตัวลดลง
เป็นลำดับที่ 104 จากอันดับ 101 ย่อมสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน                      

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญยิ่งในการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จํานวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของ
รัฐภายใต้ โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลกัการกระจายอํานาจการปกครองที่มุ่งเน้นการ  กระจาย
อํานาจ จากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึง่ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วย
งานหลกัในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไก
สําคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึง่นําไปสู่การพฒันาทั่วทัง้ประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริต 
นําเงินงบประมาณมาพฒันาท้องถิ่นของตนเองพฒันาเพือ่ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแทจ้ริงแล้ว ประเทศชาติ
ก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองชมชนของตนเองตาม-



๒ 

 

 
 
 
  

เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทํา
บริการสาธารณะรวมทัง้มส่ีวนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครอง     ส่
วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนดและต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชา- 
ชนในท้องถิ่น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานกงาน ป.ป.ช. ได้ดําเนินการสงเสริมใหผู้บ้ริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรมด้วยการจัดทําแผน 
ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และนําแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตัง้แต่ช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2565 เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใสมีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภบิาล บงัเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน อันเป็นการ ยกระดับมาตรฐานในการป้
องกันการทจุริต ให้ครอบคลมุพื้นทีท่ั่วทั้งประเทศ ด้วยการสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริตขึ้นในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น     

สํานักงาน ป.ป.ช.มุ่งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่าง   
ต่อเนื่องควบคู่ไปกับการป้องกันการทจุริต จึงได้ดําเนินการจัดทําคู่มือ “แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)” เพื่อเป็นเคร่ืองมือ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและนําไปสู่การปฏิบัติให้มี
ประสิทธิภาพโดยได้พัฒนากรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่ง- 
ใสสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)ให้มีความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
ระดับที ่1 สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐแผนระดบัที ่
2 สอดคล้องกบัแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ในส่วนเป้าหมาย
ที่ให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทจุริตของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัด คือ ค่าดัชนีการรับรู้การทจุริต(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย และ
ระดับการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง คือ แผนปฏิบัติการด้าน
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยนําหลักธรรมาภิบาลสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น กลไกใน
การพัฒนากรอบการจัดทําแผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้อง
กับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)เพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่กําหนดไว้ว่าในปี พ.ศ. 2570 หน่
วยงานที่เข้าร่วม การประเมิน ITA ทัง้หมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้
องมีคะแนนดัชนี การรับรู้การทจุริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้
คะแนนไม่ตํ่ากว่า 57 คะแนน 

๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร                                                                                                              
  การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทจุริต เป็นขั้นตอนการกำหนดประเด็นความเสี่ยง
การทจุริต และการจัดระดบัของความเสี่ยงการทจุริตการระบุประเด็นความเสี่ยงการทจุริต เหตุการณ์ที่มีโอกาส
เกิดความเสี่ยงการทจุริต โดยการให้คะแนนความเสี่ยง การทุจริตพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน คือ โอกาส



๓ 

 

 
 
 
  

เกิดการทุจริต (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ซึ่งจะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk 
Score) ว่าอยู่ในระดับต่ำ ปานกลาง สูง หรือสูงมาก  คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  ได้กำหนดเกณฑ์โอกาสการเกิดการทจุริต เกณฑ์ผลกระทบ   และเกณฑ์การ
วัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต  ดังนี ้                                                                

การประเมินความเสี่ยง มขีั้นตอนดังนี ้
๑.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง 

ได้แก่ระดับโอกาสที ่จะเกิดความเสี ่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี ่ยง โดย
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และระดับความรุนแรงของผลกระทบไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย น้อยปานกลาง สูง สูงมาก ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 

 
ประเด็นที่พิจารณา ระดับคะแนน 

๑ = น้อยมาก ๒ = น้อย ๓ = น้อยปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงมาก 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ความถ ี ่ ในการ เกิด
เ ห ต ุ ก า ร ณ ์ ห รื อ
ข ้อผ ิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน (เฉลี่ย: ปี/
ครั้ง) 

มากกว่า 3 ปี/ ครั้ง มากกว่า ๑ ปี 
แต่ไม่เกิด ๓ ปี/ 

ครั้ง 

๑ ปี/ ครั้ง ๑ - ๖ เดือน/ ครั้ง 
แต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง 

๑ เดือน/ ครั้ง 
หรือมากกว่า 

โ อ ก า ส ท ี ่ จ ะ เ กิ ด
เหตุการณ์ 

มีโอกาสเกิดในกรณี
ยกเว้น 

อาจม ีโอกาสเกิด 
แต่นาน ๆ ครั้ง 

ม ี โ อ ก า ส เ ก ิ ด ใ น
บางครั้ง 

มีโอกาสเกิดค่อนข้าง
สูงหรือบ่อย ๆ 

มีโอกาสเกิดเกือบทุก
ครั้ง 
 

ความรุนแรงของผลกระทบ 
มูลค่าความเสียหาย ไม่เกิน  

๕,๐๐๐ บาท 
> ๕ , ๐ ๐ ๐  – 
๕๐,๐๐๐ บาท 

> ๕ ๐ , ๐ ๐ ๐  – 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

> ๑๐๐,๐๐๐ –  
๕๐,๐๐๐ บาท 

> ๕๐๐,๐๐๐  บาท 

อันตรายต่อชีวิต เดือดร้อน รำคาญ บาดเจ็บเล็กน้อย บาดเจ็บต้องรักษา บาดเจ็บสาหัส อันตรายถึงชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

 
 
 
  

ส่วนระดับของความเสี ่ยงจะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที ่จะเกิดความเสี ่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับได้แก่ สูง
มาก สูง ปานกลาง และต่ำ ดังนี้ 
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 โอกาสที่จะเกิดความเสีย่ง 

 

 

 

 

 

 

1.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยละปัจจัยที่
ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือ
มูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกันทำให้สามารถกำหนดการ
ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสีย่งได้อย่างเหมาะสมซึง่จะช่วย
ให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัย
เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 

๑) พิจารณาโอกาส/ ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อย
เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความถี่ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมี
ความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

สูงมาก           
สูง          
ปานกลาง           
ต่ำ 
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1.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง  เมื่อพิจารณาโอกาส/ ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และความ
รุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใด 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ  x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่ง
เป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้ 

๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่า
เป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมได้รับได้ภายใต้การควบคุมที่มี
อยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม 

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๖ – ๑๐ คะแนน ยอมรับความเสี่ยงได้ แต่ต้อง
มีแผนควบคุมความเสี่ยง 

๓) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑ - ๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงเพื่อให้
ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗ - ๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและ
ประเมินซ้ำ หรืออาจจะต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 
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 โอกาสที่จะเกิดความเสีย่ง 
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1.๔ การกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง 
ซึ่งมหีลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินจิของผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้
วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากบัการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการ
จัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย ๔ แนวทางหลกัคือ 

      ๑ การยอมรับความเสี่ยง (Take Risk) หมายถึงการที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ ภายใต้การ
ควบคุมที่มีอยู่ซึ่งต้องดำเนินการใด ๆ อาทิ กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับที่ไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ 
อาทิ กรณีที่มีความเสี่ยงระดับที่ไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้
และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 

      ๒ การลดหรือควบควบคุมความเสี่ยง (Treat Risk) หมายถึงการลดโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือลดความ
เสียหายโดยการจัดระบบการควบคุมหรือเปลี ่ยนแปลงขั ้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที ่นำไปสู่
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม อาทิการปรุงกระบวนการดำเนินงาน การ
จัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับพนักงาน และการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน 

      ๓ การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate Risk) หมายถึง  ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับ
และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเง่ือนไขการดำเนินงานโดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ อาทิการ
หยุดหรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น 

      ๔ การกระจาย/ถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer Risk) หมายถึงความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ 
อาทิการทำการประกันภัย การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมากจัดการในงานบางอย่างแทน 
เช่นการรักษาความปลอดภัย  

       เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้จัดการความเสี ่ยงแล้ว ต้องมีการจัดทำแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจดัการและควบคุมความเสี่ยงที่สงู และสูง
มาก นั้นได้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริงและให้สามารถติดตามและประเมินนผลการ
จัดการความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนด
มาตราการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชนที่จะได้รับด้วย 
 
กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  

กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการ 
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเนื่องจากแต่
ละองค์กรมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนำไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร ดังนั้นกิจกรรมการควบคุม
จึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ  

1. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที ่กำหนดขึ ้นเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิด ความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก  

2. การควบคุมเพื ่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธ ีการควบคุมเพื ่อให้ค ้นพบ
ข้อผิดพลาดที่ได้เกิดขึ้นแล้ว  

           3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้
เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  
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           4. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีกในอนาคต ทั้งนี้ในการดำเนินกิจกรรมการควบคุมควรต้องคำนึงถึง
ความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนกับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมี
องค์ประกอบ ดังนี้  

     1. วิธีการดำเนินงาน (ขั้นตอน, กระบวนการ)  
     2. การกำหนดบุคลากรภายในองค์กรเพือ่รับผิดชอบการควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความรับผิดชอดังนี้ 
        (1) พิจารณาประสทิธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน                 
        (2) พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเตมิที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง  

 3. กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน  
 

 
ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication) 

 สารสนเทศเป็นสิ ่งจำเป็นสำหรับองค์กรในการบ่งชี ้ ประเมิน และจัดการความเสี ่ยงข้อมูล
สารสนเทศที่ เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรควรได้รับการบันทึกและสื่อสารไป
ยังบุคลากรในองค์กรอย่างเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบได้ รวมถึง เป็นการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ทกุคนในองค์กรได้รับทราบถึงความเสีย่ง
ที่เกิดขึ้น และผลของการ บริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยังคลอบคลุมถึงการ
สื่อสารจากระดับบนลงล่าง  

การบริหารความเสี่ยงควรใช้ทั้งข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลในอดีตจะแสดงแนวโน้มของ
เหตุการณ์และช่วยคาดการณ์การปฏิบัติงานในอนาคต ส่วนข้อมูลปัจจุบันมีประโยชน์ต่อผู้บริหารในการพิจารณา
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใน กระบวนการ สายงาน หรือหน่วยงานซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมการ
ควบคุมตามความจำเป็นเพื่อให้ ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

 
การติดตาม (Monitoring)                                                                                                        
     กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด     มี
ความจำเป็นต้องได้รับการสื่อสารถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม  ความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง  
การดูแลติดตามแนวโน้มของความเสี่ยงหลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่างต่อเนือ่ง   เพื่อให้มั่นใจว่า 

           1. เจ้าของความเสี่ยง(Risk Owner) มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์และบริหาร
ความเสี่ยงที่มีอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตนอย่างสม่ำเสมอ และเหมาะสม  

            2. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รับการรายงานถึง
ความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง และแนวโน้มของความเสี่ยงต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบและคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง  

            3. ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการนำมา
ปฏิบัติใช้จริงเพื่อป้องกัน  หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในอยู่เสมอ
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบความเสี่ยงรายงานสถานะความ
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เสี่ยงรวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้หัวหน้าได้รับทราบ  และนำความเสี่ยงเข้าเสนอในที่ประชุมผู้บริหาร  
เพื่อทราบ/พิจารณาต่อไป  

2. หลักการและเหตผุล                                                                                                                                   
  สถานการณ์ปญัหาการทจุริตและประพฤตมิิชอบของส่วนราชการ  เป็นปัญหาทีเ่กิดขึ้นในสงัคม 
ไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  และมีแนวโนม้ที่จะทีวีความรุนแรงและซับซอ้นมากขึ้นเร่ือย ๆ     
สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทจุริตที่มีรูปแบบทีส่ลบัซบัซ้อน  ปัญหาการขาดจิตสำนึกในการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ซึ่งปัญหาดังกล่าวทำใหรั้ฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง     
มีการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกบัการทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทำ
หน้าที่การป้องกันและปราบปรามการทจุริต  โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณมากส่งผลต่อ
การพัฒนาประเทศทุกมิติ  ทั้งนี้  ถึงแม้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามสี่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น  อย่างไรก็ตามการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทยยังจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา  อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทจุริตของประเทศไทยที่จัดอยู่ใน
ลำดับที่  96  จาก  180  ประเทศทั่วโลกในปี  พ.ศ. 2560  การแก้ไขปัญหาการทจุริตจึงมีความจำเป็นอย่างยิง่
ที่จะต้องมีการกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกลา่วอย่างบูรณาการ                                                         
           แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นต่อการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 
(พ.ศ.2561 – 2565)  และยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ.  2561 – 2580  กำหนดเป้าหมายไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ซึ่งมีเป็นหมายหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความ
โปร่งใสปลอดการทจุริตและประพฤติมิชอบ  ผ่านการพัฒนาคนและการพฒันาระบบเพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  โดยให้ความสำคัญกบัการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุม่ในสงัคมให้มจีิตสำนึกและ
พฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สจุริต  และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
ภาครัฐที่เหมาะสมกบับริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน  รวมทัง้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การดำเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริตแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นการตอ่ต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ  ประกอบด้วย                                                                                          
  (1) การป้องการทจุริตและประพฤติมิชอบ  มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลกูฝงัวิธี
คิดในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพือ่ปฏิบัติ “คนรุ่นใหม”่ ให้มีจิตสำนึกในความซื้อสัตย์สจุริตเพื่อสร้างพลังร่วม
ในการแก้การแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคต  และการปรับ “ระบบ” โดยการสร้าง
นวัตกรรมการต่อต้านการทจุริต  เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุก
ขั้นตอนการดำเนินงาน  เท่าทันพลวัตของการทุจริต  ผ่านกระบวนการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ตรวจสอบ  แจ้งข้องมูลและชี้เบาะแสการทจุริตและประพฤติมิชอบ  ซึ่งจะนำไปสู่การลดจำนวนคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ                                                                                                                            
  (2) การปราบปรามการทุจริต  มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสทิธิภาพของกระบวนการและกลไกการ
ป้องกันและปราบปรามกันทจุริตและประพฤตมิิชอบ  ทั้งในด้านของการดำเนินคดีทจุริตมีความรวดเร็ว  เฉียบขาด  
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เป็นธรรม  และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปรามปราบการทจุริตให้
ได้ผลและมีประสิทธิภาพ  กำหนดเป้าหมายการพฒันาในระยะ 20 ปี  โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริตเป็นเป้าหมาย
ในการดำเนินการของแผนแม่บทฯ  ซึ่งได้กำหนดใหป้ระเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี  
พ.ศ. 2570 อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก                                                                                                
  ประกอบกบัการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment)  หรือทีเ่รียกการประเมิน ITA ถือเป็นเคร่ืองมือในการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐเคร่ืองมอืหนึง่  โดยเป็นเคร่ืองมือในเชิงบวกที่มุ่งพฒันาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่า
มุ่งจบัผิด   เปรียบเสมอืนเคร่ืองมอืตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี    โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่ว
ประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมิน
ที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มปีระสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
การใหบ้ริการสามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองตอ่ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐาน
การดำเนินงานภาครัฐดังนั้นการประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพยีงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น  
แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนเพื่อให้ทราบถงึช่วงว่างของความไม่
เป็นธรรม  และความด้วยประสิทธิภาพสำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยตอ่ไป           

    ดังนั้น เพื่อใหก้ารดำเนินการขับเคร่ืองด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัตเิป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ
ที่มีความโปร่งใส  สร้างค่านิยม  วัฒนธรรมสจุริตให้เกิดในสงัคมอย่างยัง่ยืนจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการ ทจุริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นเพื่อกำหนดแนว
ทางการ ขับเคลื่อนด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ  /กิจกรรม / มาตรการ ต่าง ๆ ที่เป็น
รูปธรรมอย่าง  ชัดเจน  อันจะนำไปสูก่ารปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ป้องกันและ ปราบปรามการทจุริตอย่างแทจ้ริง        

3. วัตถุประสงค์การจัดทำแผน                                                                                                                            
  (1) เพื่อแสดงเจตจำนงสจุริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อสาธารณชน                                                         
  (2) เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการส่งเสริมจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัตหิน้าที่
ราชการด้วย ความซื่อสัตยส์ุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบงัเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ปราศจาก
พฤติกรรมทีส่่อไป ทางสุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ                                                                                               
  (3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้     
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  (4) เพื่อส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน ตรวจสอบ และต่อต้านการทจุริตให้
สอดคล้อง และเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                                                                                             
  (5) เพื่อยกระดบักลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต 

4. เป้าหมาย                                                                                                                                                
  (1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมจีิตสำนกึและความตระหนักในการปฏิบัตหิน้าทีร่าชการใหบ้ังเกิดประโยชนส์ุขแก่
ประชาชน ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ และแสวงประโยชน์โดยมิชอบ                                                                           
  (2) เคร่ืองมือ/มาตรการการปฏิบัตงิานสามารถป้องกันปญัหาเกี่ยวกับการทจุริตและประพฤติมิ
ชอบของ ข้าราชการ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่                                                                                   
  (3) โครงการ/กจิกรรม/มาตรการทีส่นับสนุนใหส้าธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบ การปฏบิัติหรือ บริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                    
  (4) กลไก  มาตรการ  รวมถึงเคร่ืองข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทีม่ีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม                                                                                           
  (5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มปีระสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริต
และประพฤติ มิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน                                                                                         
  (6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนน)  

5.ประโยชน์ของการจัดทำแผน                                                                                                        
  (1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมจีิตสำนกึรักท้องถิ่นของตนเอง  อันจะนำมาซึง่การสร้างค่านิยม  และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลกัธรรมาภิบาลรวมถึงหลัก
เศรษฐกจิพอเพียงทีส่ามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน                                                                                                                             
  (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกจิการบ้านเมืองที่
ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้                                                                                          
  (3) ส่งเสริมการแสดงเจตจำนงสจุริต การสร้างวัฒนธรรมสจุริต โดยการส่งเสริมจิตสำนึกและ
ความตระหนัก ในการปฏิบัตหิน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพือ่บังเกิด
ประโยชนส์ุขแก่ ประชาชน ปราศจากพฤติกรรมที่สอ่ไปทางสุจริต การขัดกันแหง่ผลประโยชน์ และแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ                                                                                                                             
  (4) ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน ตรวจสอบ และต่อต้านการทจุริตให้



๑๑ 

 

 
 
 
  

สอดคล้องและเหมาะสมกบัวัฒนธรรมท้องถิ่น และยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทีม่ี ประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทจุริต                                                                                                                             
  (5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกจิการบ้านเมืองที่
ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้                                                                                    
  (5) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการ
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นทัง้จากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต                                                                                                                                    
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ส่วนที่ 2                                                                                               

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

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต                                                                                    

เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

มิติที่ 1                        
การสร้างวัฒนธรรม

สุจริต 

มิติที่ 2                        
การบริหารราชการ
ด้วยความโปร่งใส 

มิติที่ 3                     
การสง่เสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน 

มิติที่ 4                    
การยกระดับกลไก
การตรวจสอบการ
ดำเนินงานขององค์
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

การเสริมสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่าย
ประจำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

การเสริมสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชน 
ทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 

การเสริมสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

มาตรการลดการใช้ดุลพินิจใน
การปฏิบัติงาน 

การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนอง
เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายใน
และการบริหาร
ความเส่ียงการ
ทุจริต 

การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถ่ิน 

มาตรการจัดการ
เร่ืองร้องเรียนการ
ทุจริต 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด (พ.ศ.2566-2570) 

 
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2566 

งบประมาณ 
(บาท)  

ปี 2567 
งบประมาณ 

(บาท)  

ปี 2568 
งบประมาณ 

(บาท)  

ปี 2569
งบประมาณ 

(บาท)  

ปี 2570 
งบประมาณ 

(บาท)  

หมาย
เหตุ 

1.การสร้าง
วัฒนธรรม
สุจริต 

1.1 การ
เสริมสร้าง
จิตสำนึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ราชการ 
การเมืองฝ่าย
บริหาร 
ข้าราชการ 
การเมืองสภา
ท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจำ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.1.1 (1) โครงการพัฒนาความรู้
ด้านกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  
สำหรับบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นบริหารและสภาท้องถิ่น  
 
1.1.1 (2) โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์คาวมรู้ด้านกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
  
1.1.1 (3) มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตำบล   
ด่านขุนทด 
 
1.1.2 (1) โครงการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ 
บริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
 
1.1.3 (1) โครงการส่งเสริมการ 
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อป้องกันการทุจริต  
 
1.1.3 (2) โครงการฝึกอบรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 
 
1.1.3 (3) โครงการเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
  
1.3.3 (4) โครงการบุคลากร
ต้นแบบ ด้าน“บริการเป็นเลิศ” 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2566 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2567 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 25668
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2569 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2570 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

  
 
 
 
 

1.2 การ
เสริมสร้าง
จิตสำนึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 การสร้าง
จิตสำนึกและ
ความตระหนัก  
แก่เด็กและ
เยาวชน        

1.1.3 (5) โครงการเชิดชูเกียรติ
บุคคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐาน ดว้ยความวิริยะ อุตสาหะ 
และซื่อสัตย์สุจริต 
 
1.2.1 (1) โครงการส่งเสริมการ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
1.2.2 (1) โครงการเสริมสร้าง
ค่านิยมต่อตา้นการทุจริต 
 
1.2.3 (2) โครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วยงานและบุคคลที่
ประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์ 
 
1.2.4 (3) กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการ
ชุมชน 
 
1.2.5 (4) กิจกรรมยกย่องและเชิด
ชูเกียรติแก่บุคคลหน่วยงาน องค์กร
ดีเด่น  ผูท้ำคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลด่านขุนทด 
 
1.3.1 (1) โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชน
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุน
ทด 
 
1.3.1 (2)โครงการประกวดคำ
ขวัญต่อต้านการทุจรติ 
 
1.3.2 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
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มิติที่ 1 รวม  17 14 โครงการ  2 กิจกรรม      
1 มาตรการ 

      
 



๑๕ 

 

 
 
 
  

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2566 
งบประมาณ 

(บาท)  

ปี 2567 
งบประมาณ 

(บาท)  

ปี 2568 
งบประมาณ 

(บาท)  

ปี 2569
งบประมาณ 

(บาท)  

ปี 2570 
งบประมาณ 

(บาท)  

หมาย
เหตุ 

2.การ
บริหาร
ราชการ

ด้วยความ
โปร่งใส  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 การ
เปิดเผยข้อมูล
สาธารณะของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 มาตรการ   
ส่งเสริม 
คุณธรรมและ   
โปร่งใสใน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.1.1 (1) มาตรการ “ปรับปรุง
และพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน” 
 
2.1.2 (1) โครงการเสริมสร้าง
ความ โปร่งใสในการบริหาร
งบประมาณ 
 
2.1.3 (1) มาตรการ“เปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตาม
การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ 
องค์การบริหารส่วนตำบล       
ด่านขุนทด 
2.2.1 (1) มาตรการแสดง  
เจตนารมณ์ในการนำหลัก คุณธรรม
มาใช้ในการบริหารงาน ของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านขุนทดด้วยการ จัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
เพื่อยกระดับคุณธรรมและ ความ
โปร่งใส 
 
2.2.2 (2) มาตรการ NO Gift    
Policy 
 
2.2.2 (3)  โครงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่า
เทียมกัน 
 
2.2.2 (4) มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุน
ทด 
 
2.2.2 (5) มาตรการการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล 
 
 
2.2.2 (6) กิจกรรมสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

 
 
 
  

มิติ  ภารกิจตามมิติ  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ปี 2566  
งบประมาณ   

(บาท)  

ปี 2567  
งบประมาณ 

(บาท)  

ปี 2568  
งบประมาณ 

(บาท)  

ปี 2569  
งบประมาณ  

(บาท)  

ปี 2570  
งบประมาณ 

(บาท)  

หมาย 
เหตุ    

      2.2.2 (7) กิจกรรมควบคุมการ
เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 
 
2.2.2 (8) กิจกรรมวิเคราะห์ผล
การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
 
2.2.2. (9) มาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 
 
2.2.2 (10) มาตรการป้องกันการ
ใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิด
วัตถุประสงค์  ไม่มีประสิทธิภาพ 
 
2.2.2 (11) โครงการเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
 
2.2.2 (12) โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนที่มี ต่อ
การให้บริการขององค์การ บริหาร
ส่วนตำบลด่านขุนทด 
 
2.2.2 (13) โครงการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการประชาชน 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
2.2.2 (14) กิจกรรมการใช้ บัตร
คิวในการติดต่อราชการ 
 
2.2.2 (15) โครงการบริการ เป็น
เลิศ ก่อเกิดความประทับใจ  
(ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
ตามหลักธรรมาภิบาล) 
 
2.2.2 (16) โครงการพัฒนา ระบบ
การให้บริการประชาชน ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  
( E – SERVICE)  
 
2.2.2 (17) มาตรการประเมิน 
ความคุ้มค่าในการบริหารงาน ของ
องค์การบริหารส่วนตำบล ด่านขุน
ทด 
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๑๗ 

 

 
 
 
  

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2566   
งบประมาณ   

(บาท) 

ปี 2567 
งบประมาณ   

(บาท) 

ปี 2568   
งบประมาณ   

(บาท) 

ปี 2569   
งบประมาณ   

(บาท) 

ปี 2570   
งบประมาณ   

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

  
 
 
 
 
2.3 มาตรการ 
ลดการใช้ดุล 
พินิจในการ 
ปฏิบัติงาน  
   
   
   
    
   
  
  
 

2.2.3 (1) มาตรการ การจัดทำ
แผนปฏิบัติ  การป้องกันการทุจริต
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส   
 
2.3.1 (1) มาตรการ จัดทำ  
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
  
2.3.1 (2) กิจกรรม การจัดทำ  
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน  ขุน
ทด   
   
2.3.2 (1) โครงการจัดทำคู่มือ  
สำหรับประชาชนผ่านสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์   
    
2.3.2 (2) โครงการจัดทำคู่มือ  
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
สำหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร  
ส่วนตำบลด่านขุนทด   
 
2.3.2 (3) โครงการจัดทำ 
มาตรฐานการให้บริการประชาชน  
 
2.3.3 (1) มาตรการออกคำสั่ง 
มอบหมายขององค์การบริหารส่วน
ตำบลด่านขุนทด 
 
2.3.3 (2) มาตรการกระจาย
อำนาจขององค์การบริหารส่วน
ตำบลด่านขุนทด 
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มิติที่ 2 รวม  29 10 โครงการ 5 กิจกรรม 
13  มาตรการ 

      



๑๘ 

 

 
 
 
  

มิติ  ภารกิจตามมิติ  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ปี 2566  
งบประมาณ  

(บาท)  

ปี 2567  
งบประมาณ  

(บาท)  

ปี 2568  
งบประมาณ  

(บาท)  

ปี 2569  
งบประมาณ  

(บาท)  

ปี 2570  
งบประมาณ  

(บาท)   

หมาย 
เหตุ  

 3.การ  
ส่งเสริม  
บทบาท  
และการ  
ส่วนร่วม   
ของภาค  
ประชาชน  
   
  

3.1 การ  
ส่งเสริมให้ 
ประชาชนมี  
ส่วนร่วม  
บริหารกิจการ 
ขององค์กร  
ปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3.2 การรับฟัง 
ความคดิเห็น  
การรับและ 
ตอบสนอง 
เรื่องร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ของ 
ประชาชน  
 
 
3.3 ส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

3.1.1 (1) โครงการจัดเวที  
ประชาคม 
  
3.1.1 (2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหาร 
กิจการขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลด่านขุนทด 
  
3.1.2 (1) กิจกรรมการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุน
ทด  
  
3.1.2 (2) โครงการประชุมสภา 
สัญจร 
  
  
3.2.1 /3.2.2 /3.2.3(1)
มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลด่านขุนทด 
 
 
 
 
 
3.3.1 (1) กิจกรรมส่งเสริมชุมชน
เฝ้าระวังการทุจริต 
  
3.3.2 (1)โครงการสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านขุนทด 
 
3.3.3 (1) กิจกรรมบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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 มิติที่ 3 รวม 8 3 โครงการ   3 กิจกรรม           
2 โครงการ 

          



๑๙ 

 

 
 
 
  

มิติ  ภารกิจตามมิติ  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ปี 2566  
งบประมาณ 

(บาท)  

ปี 2567  
งบประมาณ  

(บาท)  

ปี 2568 
งบประมาณ 

(บาท)  

ปี 2569  
งบประมาณ 

(บาท)  

ปี 2570 
งบประมาณ 

(บาท)  

หมาย 
เหตุ 

4.การ  
ยกระดับ  
กลไกการ  
ตรวจสอบ  
การ  
ดำเนินงาน  
ขององค์กร   
ปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น   
  
  
  
  

4.1 การจัด
วางระบบ
ตรวจสอบ
ภายใน การ
ควบคุมภายใน
และการ
บริหารความ
เสี่ยงการทุจริต 
 
 
 
 
4.2 การส่ง
เริมบทบาท
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 
 
 
 
 
4.3 มาตรการ
จัดการ
ร้องเรียนการ
ทุจริต 

4.1.1 (1) โครงการจัดทำแผนการ 
ตรวจสอบภายในประจำปี  
  
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม 
ประเมินผลการควบคุมภายใน  
  
4.1.3 (1) มาตรการบริหาร 
จัดการการความเสี่ยงการทุจริต 
ขององค์การบริการส่วนตำบล ด่าน
ขุนทด  
  
   
4.2.1 (1) โครงการส่งเสริมความรู้ 
ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและ สภา
ท้องถิ่น  
 
4.2.2  (1) กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  
 
4.3.1 (1) มาตรการจัดการการใน
กรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริตของ
องค์การบริการส่วนตำบลด่านขุน
ทด 
 
 
4.3.2  มาตรการจัดให้มีระบบและ
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตำบลด่านขุนทด 
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มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต  

 1.1 การเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งราชการ การเมืองฝา่ยบริหารขา้ราชการ 
การเมืองฝา่ย สภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1(1) ชื่อโครงการ  :  โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
    สำหรับ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ                                                                                                
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  คำสั่ง  เง่ือนไข  และ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่บุคลากร สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่
การดำเนินการอย่างเคร่งครัด  ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำมกัเกิดจากเร่ืองขาดความรอบครอบ  ความชำนาญ  
ประสบการณ์หรือขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย  ระเบยีบ  ประกาศ  คำสั่ง  เง่ือนไขและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม  จึงส่งผลให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นกระทำผิดกฎหมายระเบียบต่าง ๆ ก่อให้เกดิความเสียหายแกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และทำ
ให้การแก้ไขปญัหาของประชาชนหรือการพฒันาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล                                                     
 ดังนั้น  เพื่อให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  ในการปฏบิัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม  คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน  และผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียรวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้  ความเข้าใจด้านกฎหมาย  ระเบียบ  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นให้แกบุ่คลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่น  
จึงได้จัดทำโครงการพฒันาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารงาน  สำหรับบุคลากรองค์
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                       
 1 ) เพื่อให้บุคลากร  ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาท้องถิ่น  ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัระเบียบ
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น                                                    
 2)  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ผู้บริหาร  และสมาชิกท้องถิ่น  ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย  และระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง  เป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ                                                                    
 3)  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ
ในการปฏิบัตงิานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม  คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน  และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย                                                                                                                             

4. กลุม่เปา้หมาย                                                                                                                                     
 บุคลากร  ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  

5. วิธีการดำเนนิการ                                                                                                                  
 1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบ้ริหารท้องถิ่น                                                                     
 2) ประสานบุคคลและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมการดำเนินโครงการ     
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          3) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย  ระเบียบ  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำหรับุคลากรผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น                                                                                                                                    
 4) จัดทำเอกสารสง่เสริมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง                                              
 5)  อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร  พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม                                          
 6)  ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน                                                                                 
 7)  รายงานผลการดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ                                                                                                               
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ                                                                                                                                          
 30,000 บาท  

8. ผูรั้บผิดชอบโครงการ                                                                                                        
 สำนักปลัด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  

 ผลผลิต                                                                                                         
 1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบทีเ่กี่ยวข้องสำหรับบุคลากร  ผูบ้ริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 1 คร้ังต่อปี                                                                                           
 2) บุคลากร  ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย  ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง  เพื่อ
เป็นแนวทางการปฏบิัติหน้าที่และบริหารราชการ   

 ผลลัพธ์                                                                                                                           
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดมีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้ส่วนได้เสีย   
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1.1.1 (2)  ชื่อโครงการ  :  โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ดา้น กฎหมายและระเบียบที่  
       เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
                ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  

2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ                                                                                
  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจำเป็นต้องดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิาน  สำหรับบุคลากรองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น  เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ความเข้าใจด้านกฎหมาย  ระเบียบ  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่  บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  เพื่อให้
บริหารงาน  และปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม  ไม่เลอืกปฏบิัติเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

 3. วัตถุประสงค์                                                                                                                       
 1 ) เพื่อให้บุคลากร  ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาท้องถิ่น  ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัระเบียบ
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น                                                    
  2)  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ผูบ้ริหาร  และสมาชิกทอ้งถิ่น  ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย  และระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง  เป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ                               3)  
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคบัในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม  คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน  และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย                             

4. กลุม่เปา้หมาย                                                                                                                            
 บุคลากร  ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาท้องถิ่น  

5. วิธีการดำเนนิการ                                                                                                                  
 1) จัดทำโครงการ/แผนงานและขออนมุัติดำเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บริหาร                                                          
 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย  ระเบียบ  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำหรับบุคลากร  ผู้บริหารและสมาชิกทอ้งถิ่น                                                                       
 3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย  ระเบียบ  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร  
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่วงทางทีห่ลากหลาย  เช่น  เว็บไซต์  สื่อสังคมออนไลน์  บอร์ด
ประชาสมัพันธ์  จดหมายข่าวเปน็ต้น                                                                                                   
 4) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน                                                                                  
 5) รายงานผลการดำเนินการ       
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6. ระยะเวลาดำเนินการ                                                                                                               
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ                                                                                                                           
  - 

8. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัด                                                                                                        
  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  

 ผลผลิต                                                                                                          
 1) มีการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย  ระเบยีบ  และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องสำหรับบุคลากร  
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่วงทางทีห่ลากหลาย  เช่น  เว็บไซต์  สื่อสังคมออนไลน์  บอร์ด
ประชาสมัพันธ์  จดหมายข่าว                                                                                                 
 2) บุคลากร  ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย  ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง  เพื่อ
เป็นแนวทางการปฏบิัติหน้าที่และบริหารราชการ   

 ผลลัพธ์                                                                                                                           
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดมีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน  และผู้ส่วนได้
เสีย   
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1.1.1 (3)  ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัตงิานตามประมวลจริยธรรมของ องค์การบริหาร 
     ส่วนตำบลด่านขุนทด”                                                                                             

2. หลักการและเหตผุล                                                                                                                                   
 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน ตำบล
ด่านขุนทด โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้   การฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย  ซึงมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแหง่การกระทำ  นอกจากนี้  สำนักงาน ก.พ.  ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเร่ียไร และกรณีการใหห้รือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกำหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ  โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และ
ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  ตามนัยหนังสือสำนักงาน  ก.พ.  
ที่  นร  1013.7/ว  11  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2557  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นควรนำแนวทางการ
ดำเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏบิัติโดยอนุโลม                

ดังนั้น  เพื่อให้เกิดความโปร่งโสในการปฏิบัติงานและเป็นทีเ่ชื่อถือไว้วางใจของประชาชน  องค์การบริหาร
ส่วนตำบลด่านขุนทดจึงได้จัดทำมาตรการ  “สง่เสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลด่านขุนทด”  ขึ้นเพื่อให้บุคลากรฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำทุกระดับนำไปใช้ในการปฏิบัตหิน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแหง่ผลประโชยนห์รือมีผลประโยชน์
ทับซ้อน                                          

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                       
 1 ) เพื่อเป็นเคร่ืองมือกำกับความประพฤติของข้าราชการใหม้ีความโปร่งใส  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนและเป็นสากล                                                                                                                       
 2) เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัตงิานอย่างสม่ำเสมอ  ทั้งในระดับองค์กร  ระดับบุคคล
และเป็นเคร่ืองมอืการตรวจสอบการทำงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดเพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล                                           
 3) เพื่อทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพิม่ความน่าเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแก่ผูบ้ริการและ
ประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย                                                                               
 4)  เพื่อให้เกิดพันธะผกูพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดบั  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจใน
ขอบเขตสร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง  ต่อองค์กร  ต่อผู้บงัคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคม  ตามลำดบั                                                                                                                  
 5)  เพื่อป้องกันการแสวงหาหาผลประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น  
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน    



๒๕ 

 

 
 
 
  

4. กลุม่เปา้หมาย                                                                                                                                  
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านขุนทด   

5. วิธีการดำเนนิการ                                                                                                                  
 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผูม้ีอำนาจ                                                                    
 2) กำหนดแนวทาง  รูปแบบ  และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับบุคคลในองค์กรและ
สาธารณชน                                                                                                           3) 
ประสานงานบุคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามแนวทางและรูปแบบทีก่ำหนด                          
 4) ดำเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพือ่ใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร  ข้าราชการทกุคนพึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่น ๆ ตามแนวทางและรูปแบบทีก่ำหนด                                                                              
 5) ดำเนินการเผยแพร่  ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกบัประมวลจริยธรรม  เปิดเผยเป็นการทั่วไปแกส่าธารณชน
ให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  เร่ือง  
กำหนดให้ข้อมลูข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด)                                          6) 
ประเมินและติดตามผลการดำเนินการ                                                                                 
  7) รายงานผลการดำเนินการ                                                                                                                     
6. ระยะเวลาดำเนินการ                                                                                                               
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ                                                                                                                                          
  - 

8. ผูรั้บผิดชอบโครงการ                                                                                                        
 สำนักปลัด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  

 ผลผลิต                                                                                                           
 1) มกีารเผยแพร่ประมวลจริยธรรม                                                                                                  
 2) คณะผูบ้ริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงาน  ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  มี ความรู้
ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม                                                                                            
 ผลลัพธ์                                                                                                                           
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงาน  ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด   
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1.1.2  เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการยึดมัน่ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนที่
จะไม่กระทำการอันเปน็การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

1.1.2 (1)  ชื่อโครงการ  :  โครงการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขอองค์การบริหารส่วนตำบล  
                ด่านขุนทด                                                                                                                           
2. หลักการและเหตผุล                                                                                            
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระทำของบุคคลมผีลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนสง่ผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏบิัติหน้าที่ในตำแหนง่  การกระทำดังกลา่วอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไมรู้่ตัว  ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือบางเร่ืองเป็นการปฏิบัติสบืต่อกันมาจนไมเ่ห็นว่าจะเป็นสิง่ผิดแต่อย่างใด  พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชนส์าธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) 
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าทีโ่ดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านขุนทดจึงได้ดำเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  เพื่อปอ้งกัน
การทจุริตในการปฏิบัตริาชการ                            

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                       
 1 ) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน                                                                                                                                    
 2)  เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานทีสุ่จริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลด่านขุนทด                                                                                            
 3)  เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  มีจิตสำนกึ  
ค่านิยม  และวัฒนธรรมเร่ืองความซื่อสัตย์  สุจริต  มุ่งมั่นทำงานประสทิธิภาพ  มีคุณธรรมอันมั่นคง  ส่งผลให้
หน่วยงาน ปลอดจากการทจุริตคอร์รัปชั่น  มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด                                                                                                                                          
4. กลุม่เปา้หมาย                                                                                                                                  
 พนักงานองคก์ารบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด   

5. วิธีการดำเนนิการ                                                                                                                  
 1) จัดทำโครงการ/แผนงานและขออนมุัติดำเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บริหาร                                                             
 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย  ระเบียบ  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
สำหรับบุคลากร  ผู้บริหารและสมาชิกทอ้งถิ่น                                                                       
 3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย  ระเบียบ  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร  
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่วงทางทีห่ลากหลาย  เช่น  เว็บไซต์  สื่อสังคมออนไลน์  บอร์ด
ประชาสมัพันธ์  จดหมายข่าวเปน็ต้น                                                                                                   
 4) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน                                                                                
 5) รายงานผลการดำเนินการ                                                                                                               
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6. ระยะเวลาดำเนินการ                                                                                                               
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ                                                                                                                                          
  - 

8. ผูรั้บผิดชอบโครงการ                                                                                                        
 สำนักปลัด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  

 ผลผลิต                                                                                                          
 1) มกีารเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย  ระเบยีบ  และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องสำหรับบุคลากร  
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่วงทางทีห่ลากหลาย  เช่น  เว็บไซต์  สื่อสังคมออนไลน์  บอร์ด
ประชาสมัพันธ์  จดหมายข่าว                                                                                                
 2) บุคลากร  ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย  ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง       
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัตหิน้าที่และบริหารราชการ   

 ผลลัพธ์                                                                                                                           
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดมีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้ส่วนได้เสีย   
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1.1.3 เสริมสร้างจิตสำนึกและคา่นิยมความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

1.1.3 (1) ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือป้องกันการทรุจริต 

2. หลักการและเหตผุล 

 หลักธรรมมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสำคัญในการบริหารและ
การปฏิบัตงิานจะตอ้งมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการ
ทำงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมกีารส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมปีระสทิธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนือ่ง อีกทัง้สามารถ
แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปญัหาการทรุจริตคอร์รัปชันทีเ่ป็นปัญหาเร้ือรังที่มสี่วน
บั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จงึจำเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งมกีารป้องกันและแก้ไขปญัหาการทจุริต
อย่างจริงจังเพื่อทำให้ปัญหาการทจุริตลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กบัทุก
ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมอืง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสงัคมอย่างเข้มงวด
จริงจัง พร้อมทั้งปลูกจิตสำนกึของคนไทยร่วมต้านภัยการทจุริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่
เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันจริงจงั พร้อมปลูกจิตสำนึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทจุริต ควบคู่กับการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทางทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทรุจิตคอร์รัปชัน 

 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององคก์ารบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด จึงจัดทำโครงการ
ส่งเสริมการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตขึ้น 

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                             
 1. เพื่อใหผู้้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตำบลมีความรู้ความเข้าใจในหลกัธรรมาภิ
บาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                          
 2. เพื่อใหผู้้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดมีความรู้ความเข้าใจและให้
ความสำคัญกับการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) และมีค่านิยมในการ
ต่อต้านการทรุจริต                                                                                                           
 3. เพื่อใหผู้้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด มีความรู้ความเข้าใจในหลัก
และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้4. เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด สามารถนำองค์ความรู้หลักธรรมาภิบาลไป
ประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. กลุม่เปา้หมาย                                                                                                               
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาทอ้งถิ่น พนักงานของ องค์การบริการส่วนตำบลด่านขุนทด  
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5. วิธีดำเนินการ                                                                                                                                              
 1. จัดทำโครงการเพื่อขออนมุัติจากผูบ้ริหารทอ้งถิ่น                                                                                                  
 2. มอบหมายงานใหก้ับผู้รับผิดชอบโครงการ และผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ                                    
 3. จัดทำกำหนดการ                                                                                                                             
 4. ประสานงานกบับุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุม่เป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอปุกรณ์                                                                                                                             
 5. จัดฝึกอบรมตามกำหนดการ                                                                                                         
 6. รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาการดำเนนิงาน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 

 - 

8. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

  สำนักปลัด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์

 ผลผลิต                                                                                                                                   
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาทอ้งถิ่น พนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ทีเ่ข้ารับการ
อบรมผ่านการทดสอบความรู้ธรรมาภิบาล ร้อยละ 90 (ทดสอบความรู้ผ่านระบบทดสอบความรู้ธรรมาภิบาล
ออนไลน์ https://ggde.nacc.go.th)  

 ผลลัพธ์                                                                                                                               
 1. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด นำหลกัธรร
มาภิบาลมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ                                                                                                    
 2. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ร่วมต่อต้าน
การทจุริต  

3. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด นำปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในการทำงานและการดำเนนิชีวิตได้  
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 1.1.3 (2) ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรม การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบคุลากรองค์กรปกครองส่วน  
     ท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 

2. หลักการและเหตผุล                                                                                                                  
 การดำเนินชีวิตและการปฏิบัตงิาน  นอกจากผู้ปฏิบัตงิานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ความ 
รับผิดชอบแล้วยังตอ้งมีคุณธรรมจริยธรรม  อันจะนำไปสู่การทำงานทีมุ่่งผลสัมฤทธ์ิและความสำเร็จขององค์กร 
อย่างยั่งยืน  ก่อใหเ้กิดประโยชน์สงูสุดตอ่ประชาชน                                                                                
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและ เสริมสร้าง จิตสำนกึ
ให้บุคลากรตระหนกัในการเป็นข้าราชการที่มเีกียรติ  ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็น ตัวอย่างที่ดีของ สังคม  ยึด
มั่นในคุณธรรม  ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  มีความรู้  ความเข้าใจในเร่ืองพฤติกรรมที่ แสดงให้เห็นถึง การมีคุณธรรม  
จริยธรรมอันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สงูสุดแกท่างราชการ  และประชาชนผู้รับบริการ  รวมทั้งสร้างจิตสำนึกเร่ือง
คุณธรรม  จริยธรรมในการทำงานอันจะนำไปสู่การทำงานทีมุ่่งผลสัมฤทธ์ิและ ความสำเร็จขององค์กร อย่างยั่งยืน  
จึงได้กำหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม   จริยธรรมของบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตำบลด่านขุนทด                                                          

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                        
 1 )  เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลกัคุณธรรม  จริยธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ  และมีความสุข    
           2)  เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองคก์รสุจริตใหเ้จ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ  ค่านิยม  ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสุจริต                                                                                                                                                               
4. กลุม่เปา้หมาย                                                                                                                                       
 คณะผู้บริหาร   สมาชิกสภา  พนักงาน  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านขุนทด   
5. วิธีการดำเนนิการ                                                                                                                  
 1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูม้ีอำนาจอนมุัติ                                                      
 2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ  และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง  เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
 3) กำหนดรูปแบบ  กำหนดการ  และหัวข้อการอบรม                                                                
 4) ประสานงานกบับุคคลและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง  เพื่อจัดหาวิทยากร  เชิญกลุ่มเป้าหมาย  จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม  และวัสดุอุปกรณ์                                                                                               
 5) ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการที่กำหนด                                                              
 6) รายงานผลการดำเนินการ                                                                                               
 7) เผยแพร่การดำเนินโครงการผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด                                                                                
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6. ระยะเวลาดำเนินการ                                                                                                               
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ                                                                                                                                          
  30,000  บาท 

8. ผูรั้บผิดชอบโครงการ                                                                                                        
 สำนักปลัด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  

 ผลผลิต                                                                                                           
 1) มกีารจัดอบรมจำนวน  1  คร้ัง                                                                                                
 2) คณะผูบ้ริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงาน  ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  มี ความรู้
ความเข้าใจสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงาน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  (สำรวจโดยใช้
แบบทดสอบความรู้/แบบประเมนิผล)                                                                                                                                

 ผลลัพธ์                                                                                                                           
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงาน  ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  นำหลัก
คุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบตัิงาน  ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรสจุริตในหน่วยงาน  
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1.1.3 (3) ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต  

2. หลักการและเหตผุล 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเดนที่ (21) การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกําหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรม
สุจริต ส่งเสริมการปฏบิัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมทีส่่อไป
ในทางทุจริต                                                                             

          ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด จึงได้กําหนดดําเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ   
ต่อต้านการทจุริตขึ้น เพื่อให้บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดมีความรู้ความเข้าใจในการต่อต้าน
การทจุริต สอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการกระทําการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะนําไปสู่การเป็นองค์กรที่
ปลอดทุจริตในที่สุด 

3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ข้าราชการ   ฝ่ายประจํา  ลูกจ้างประจํา  ตลอดจนพนักงานทั่วไป                                                                 
 2) เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา พนักงาน
ทั่วไปเฝ้าระวังการทจุริต และร่วมกันต่อต้านการทจุริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการฝ่ายประจาํ  ลูกจ้างประจำ พนักงานทั่วไป  ขององคก์าร
บริหารส่วนตำบลด่านขุนทด    

 5. วิธีดําเนนิการ 

 1) จัดทำโครงการและขออนมุัติต่อผูม้ีอำนาจ                                                                                                
 2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล                              
 3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกบัการปลกูจิตสํานึกด้านการต่อต้านการทุจริต                                                           
 4) นําข้อมูลที่ได้มาจัดทําเป็นสื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรูปแบบที่กําหนด  (เช่น แผนพับ จดหมายข่าว  
วีดิทัศน์  ป้ายประชาสัมพันธ์  เป็นต้น)                                                                                                         
 5) ดําเนินการเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้  ให้บุคลากรในสงักัดได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ตามแนวทางและช่องทางที่กําหนด                                                                                                                             
6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                                     
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 



๓๓ 

 

 
 
 
  

7. งบประมาณดาํเนินการ                                                                                                                      
 - 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                                                     
 สำนักปลัด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต                                                                                                                
 1) มกีารเผยแพร่ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทจุริตจํานวนอย่างน้อย  5  เร่ืองขึ้นไป      
 2) คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการฝ่ายประจํา  ลูกจ้างประจํา  พนักงานทั่วไป มี
ความรู้ด้านการต่อต้านการทจุริต  (สํารวจโดยใช้แบบประเมนิผล/แบบทดสอบ) 

 ผลลัพธ์                                                                                                           
 คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการฝ่ายประจํา  ลูกจ้างประจํา  พนักงานทั่วไป         
เฝ้าระวัง  การทจุริต  และร่วมกันต่อต้านการทุจริต  (สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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1.1.3(4) ชื่อโครงการ  :  โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ” 

2. หลักการและเหตผุล  

 ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจที่สําคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบญัญัติกําหนดแผนและ 
ขั้นตอนการกระจายอํานาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย  ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านงบประมาณและภารกิจที่
ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตว่ิาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี  พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารกจิการ  บ้านเมืองที่ดีในเร่ืองต่าง ๆ 
เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกจิภาครัฐ  ไม่มีขั้นตอนการปฏบิัติงานเกินความจําเป็น  
ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง ซึ่งภารกจิทีส่ําคัญคือการบริการ
ประชาชนตามภารกจิและอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หากพนักงานหรือบุคลากรองค์การ
บริหารด่านขุนทดมจีิตในการให้บริการ และให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  ไม่เลือกปฏิบัติ  ก็จะก่อให้เกิดความพึงใจ
ในการให้บริการของประชาชนผู้รับบริการหากองค์กรมกีารยกย่อง  ชมเชย  หรือให้รางวัล  พนักงานหรือบุคลากร
ที่ให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ บริการด้วยความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  ก็จะเป็นต้นแบบให้แก่พนักงาน
และบุคลากรคนอื่นๆ  ในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่พนักงานบุคลากร  ผู้ให้บริการให้
บริการประชาชนด้วยจิตบริการต่อไป                                                                                                                             
 เพื่อให้หน่วยงานมีการพฒันาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล  และอํานวยความ
สะดวกใหแก่ประชาชนผูรั้บบริการ  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแกป่ระชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลอืกปฏบิัติ  และสร้างขวัญและกําลงัใจให้พนักงาน  บุคลากร  
ผู้ให้บริการให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ  จึงได้จัดทําโครงการบุคลากรต้นแบบด้าน “บริการเป็นเลิศ” 

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                  
 1) เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดพนักงานต้นแบบด้านบริการยอดเยี่ยม และเป็นต้นแบบให้แก่บุคลากรคนอื่น ๆ 
ให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ  เท่าเทียมกัน  และเป็นธรรม                                                                     
 2) เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรในการให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ                                
 3) เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น                                                                                                                   
 4) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความเชื่อมั่นใน
องค์กร 

4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                                  
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                     
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ  ด้านบริการเป็นเลิศ                                   
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 2) คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ  ด้านบริการเป็นเลิศ                         
 3) จัดทําประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ  ด้านบริการเป็นเลิศ  และเผยแพ่่ให้บุคลากร
ให้ทราบ                                                                                                                   
 4) เชญิชวนให้สํานัก/กองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลากรในสงักัดที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรต้นแบบ  ด้านบริการเป็นเลิศ                                                                                    
 5) คณะกรรมการพจิารณาคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ  ด้านบริการเป็นเลิศ  โดยประเมินผลจากหลักเกณฑ์
ที่กําหนด  โดยนําผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการจากประชาชนมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน   ร่วมด้วย                                                                                                                           
 6) ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ  ด้านบริการเป็นเลิศ                                                  
 7) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรต้นแบบ  ด้านบริการเป็นเลิศ                                              
 8) เผยแพร่  ประชาสัมพนธ์บุคลากรต้นแบบ  ด้านบริการเป็นเลิศ  ให้แก่บคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนได้รับทราบผ่านชองทางทีห่ลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสงัคมออนไลน์  บอร์ดประชาส์มพนธ์  จดหมาย
ข่าวเสียงตามสาย  หอกระจายข่าว เป็นต้น 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                                
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดาํเนินการ                                                                                                            
   - 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                                                              
 สำนักปลัด  

 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                               
 ผลผลิต                                                                                                                                    
 มีพนักงานต้นแบบด้านบริการประชาชนยอดเยี่ยม  

 ผลลัพธ์                                                                                                                            
 1) ประชาชนผูรั้บบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดไม่น้อยกว่า                                                                                                 
 2) จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติลดลง 
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1.1.3 (5) ชื่อโครงการ   : โครงการเชิดชูเกียรติบคุลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความ  
      วิริยะอุตสาหะและซื่อสัตยส์ุจริต 

2. หลักการและเหตผุล                                                                                                             
 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  มีภารกจิทีส่ําคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบญัญัติกำหนด
แผนและขั้นนตอนการกระจายอำนาจด้านต่าง ๆ  ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านงบประมาณและ
ภารกิจที่ไดร้บการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8  ชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีใน
เร่ืองต่าง ๆ เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏบิัติงานเกิน
ความจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง  หากพนักงานหรือ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดปฏบิัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ  และ
ซื่อสัตยส์ุจริต จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสงูสดุ  ลดปัญหาการ ทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านขุนทดได้                                                                                                           
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดจึงได้ดําเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัตงิานเป็นไปตาม
มาตรฐาน  ด้วยความวิริยะอุตสาหะ  และซื่อสัตยส์ุจริต  เพือ่ยกย่องชมเชย  หรือใหร้างวัลพนักงานหรือ บุคลากร
ที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน  ด้วยความวิริยะอุตสาหะ  และซื่อสัตยส์จุริต เพือ่เป็นต้นแบบให้แก่ พนักงาน
และบุคลากรคนอื่น ๆ ในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานบุคลากรให้ ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามมาตรฐาน  ด้วยความวิริยะอุตสาหะ  และซื่อสัตย์สจุริตต่อไป 

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                         
 1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต                                  
 2) เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรในการปฏบิัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุสาหะ   
และซื่อสัตย์สจุริต    

4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                        
 บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด                                                                                                   

5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                     
 1)  แต่งตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรตบิุคลากรทีป่ฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน  ด้วยความวิริยะอุตสาหะ
และ  ซื่อสัตยส์ุจริต                                                                                                              
 2) คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเชิดชูเกียรต ิ                                                  
 3) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก  และเผยแพร่ให้บคุลากรให้ทราบ                                                    
 4) เชญิชวนให้สำนัก/กองในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลากรในสงักัดที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
เพื่อเข้รับการคัดเลือก                                                                                                                          
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 5) คณะกรรมการพจิารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อเชิดชูเกียรตบิุคลากรที่ปฏบิัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน  
ด้วยความวิริยะอุตสาหะและซื่อสัตยส์ุจริต                                                                                               
 6) ประกาศผลการคัดเลือก                                                                                                          
 7) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกยีรติ                                                    
 8) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ  ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางทีห่ลากหลาย เช่น  เว็บไซต์  สื่อสังคมออนไลน์  บอร์ดประชาสัมพันธ์  
จดหมายข่าว  เสียงตามสาย  หอกระจายข่าว เป็นต้น 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดาํเนินการ 

   - 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต                                                                                                                                     
 มีบุคลากรต้นแบบด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน  ด้วยความวิริยะอุตสาหะ  และซื่อสัตย์สุจริต 

 ผลลัพธ์                                                                                                                
 เร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการทจุริตในการปฏิบัตงิานลดลง 
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1.2  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทภุาคส่วน                                                                          

1.2.1 (1) ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการดําเนนิชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตผุล/ความเป็นมา 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2560 มาตรา 65  กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติ  เป็นเป้าหมายการพฒันาประเทศอย่างยงัยืน  ตามหลกัธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้อง  และบูรณาการกันเพื่อใหเ้กิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดงักล่าว โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  
ซึ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัตเิพื่อใหป้ระเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มัน่คั่ง ยั่งยืน        
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน                                                                                                               
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกบัการปลกูฝงัใหค้นไทยไมโกง  โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ทกุ
ภาคสวนมุ่งสร้างจิตสํานึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  ทัศนคติเชิงบวก  รวมทั้งคุณธรรม  จริยธรรม และหลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกจิพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสํานึก  ความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่
ถูกต้อง  สร้างความตระหนกัถึงภัยร้ายแรงของการทจุริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไก
ทางสงัคม  เป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระทําผิดหรือผู้กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                                       
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดจึงได้ดําเนินโครงการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียง  เพือ่ให้ประชาชนในพื้นที่นําหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตระหนกัถึงภัยร้ายแรงของการทจุริต 

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                             
 1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงให้แก่ประชาชน                                      
 2) เพื่อเสริมสร้างความตระหนกัถึงภัยร้ายแรงของการทจุริตให้แก่ประชาชน                                                  
 3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจําวัน                              

4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                 
 ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลด่านขุนทด   

 5. วิธีดําเนินการ                                                                                                                            
 1) จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอํานาจอนมุัติ                                                                          
 2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงกา 
 3) กําหนดรูปแบบ  กําหนดการ  และหัวข้อการอบรม                                                                       
 4) ประสานงานกบับุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อจัดหาวิทยากร  เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสาร  ประกอบการอบรม  และวัสดุอุปกรณ์                                                                            
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 5) ดําเนินการตามรูปแบบและกําหนดการที่กําหนด                                                                            
 6) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                     
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดาํเนินการ 

          - 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                                                     
 กองสวัสดิการสังคม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                                          
 ผลผลิต                                                                                                                                   
 1) มีการจัดอบรมจํานวน 1 คร้ัง                                                                                                   
 2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน
 ผลลัพธ์                                                                                                               
 ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้  
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1.2.2 (1) ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อตา้นการทุจริต 

2. หลักการและเหตผุล/ความเป็นมา                                                                                           
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอำนาจการปกครอง  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพือ่
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาทอ้งถิ่นซึง่นำไปสูก่ารพฒันาทั่วทัง้ประเทศ  
ทั้งนี้  พระราชบัญญัตกิำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
ตลอดจนหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในการปฏิบัติ
หน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการมส่ีวนร่วมของ
ทุกภาคส่วนรวมทั้ง แผนการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้กําหนดกลยุทธ์
ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังที่มุง่เน้นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตสำนึกของประชาชนในการต่อต้าน การทจุริต
ประพฤติมิชอบส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทจุริตและมส่ีวนร่วมในการต่อต้านการทุจริต  รวมถึงสร้
างลักษณะนสิัยไม่โกง  และไม่ยอมให้ผู้ใดโกง  เพื่อต่อต้านการทุจริต  โดยเร่ิมจากเด็ก เยาวชน  และผู้ปกครอง                                                              
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด จงึให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทจุริตโดยเร่ิมจากการ   
สร้างจิตสํานึกใหเด็ก  เยาวชน  และประชาชน  ต่อต้านการทุจริต  โดยได้จัดทําโครงการเสริมสร้างค่านิยมการ
ต่อต้านการทจุริตเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม  ให้มีทัศนคติ  วิสัยทัศน์ในการต่อต้านการทจุริต  รวมทัง้รณรงค์ให้
ประชาชนจากทุกภาคสวนมีวินัย  เคารพกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ ที่เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการทจุริตให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                      
 1) เพื่อส่งเสริม  และสร้างจิตสํานกึให้ตระหนักถงึการสร้างค่านิยมและการเฝ้าระวังต่อต้านการทจุริตให้
แก่เด็ก  เยาวชนและประชาชน                                                                                                       
 2) เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม                                                                                                               
 3) เพื่อประชาสมัพันธ์บุคคลตัวอย่างที่ดีดํารงตามหลักคุณธรรมจริยธรรมไปสู่องค์กรหรือบุคคลภายนอก                                                                                                                  
 4) เพื่อเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นไปสู่ประชาชนทุกภาค ส่วน 

4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                      
 เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลด่านขุนทด   
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5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                                 
 1) จัดหาข้อความที่เกี่ยวข้องกบัการสร้างค่านิยมการต่อต้านการทจุริต                                                             
 2) จัดทําสือ่ในรูปแบบตามช่องทางที่กําหนดไว้                                                                                                      
 3) เผยแพร่ให้ประชาชน  รวมทั้งนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ภายในเขตพื้นที่                                                        
 4) จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทจุริตในสถานศึกษาและชมุชนในเวทีต่าง ๆ                                                                         
 5) ประเมินติดตามผลการดําเนินการ                                                                                                           
 6) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                                             
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดาํเนินการ 

         - 

8. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                                    
 ผลผลิต                                                                                                                               
 1) เผยแพร่สื่อการสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต                                                                        
 2) มีการรณรงค์ในสถานศึกษาและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด                                     
 ผลลัพธ์                                                                                                                          
 1) เด็ก  เยาวชน  และประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนัก 
ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น                                                                                                                              
 2) ประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต  
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1.2.3 (2) ชื่อโครงการ  : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2. หลักการและเหตผุล                                                                                                                          
 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ  แก่งแย่งแข่งขัน  เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกจิแบบทุนนิยม    
ทําให้การมีคุณธรรมจริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย  เกิดปัญหามากมายในปัจจบุัน  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการ
ทุจริตทุกระดับ  ทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่น ๆ                                                 
  เพื่อเป็นการส่งเสริมใหคนดีมีที่ยืนในสังคม  สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง  องค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านขุนทด  จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้
กระทําความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกําลงัใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมทีม่ีคุณธรรมจริยธรรม  
ตลอดจนเป็นแบบอย่าง  เพื่อปลุกกระแสการสร้างสงัคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม  เนื่องจากความดีและ
คุณธรรม  เป็นรากฐาน  อันสําคัญในการพัฒนาสังคม  สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                                
 1) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
 2) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกจิการสาธารณะของท้องถิ่น 
 3) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ดํารงตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง                         
 4) เพื่อสร้างขวัญ  กำลงัใจ  ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้แบบอย่างที่่ดีอันเป็น    
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานกึให้สังคมตระหนกัถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 

4.  กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                             
 หน่วยงานและบุคคลในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดา่นขุนทด 

5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                             
 1) แต่งตั้งคณะทํางานยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏบิัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
 2) คณะทํางานกําหนดหลกัเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรตหิน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์                                                                                                                                
 3) จัดทําประกาศหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรตหิน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏบิัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์  และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ                                                    
 4) คณะทํางานฯ ดําเนินการพจิารณาคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลทีป่ระพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่  ประ
จักษ์                                                                                                                                      
 5) ประกาศผลการยกย่องเชิดชูเกียรตหิน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบติตนใหเปนที่ประจกษ์ และ
เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 
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  6) ดําเนินการจัดพิธีการมอบใบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรตหิน่วยงานและบุคคลทีป่ระพฤติปฏิบัติตนให้  
เป็นที่ประจักษ์                                                                                                                   
 7) รายงานผลการดําเนินงาน 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                                   
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมาณดาํเนินการ  

           - 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                                                                   
 สำนักปลัด  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                                
 ผลผลิต                                                                                                                 
 จำนวนหน่วยงานและบุคคลที่ไดรั้บการยกย่องเชิดชูเกียรต ิ                                                         
 ผลลัพธ์                                                                                                             
 1) มีหน่วยงานบุคคลต้นแบบที่ดีปรากฎต่อสงัคม                                                         
 2) ประชาชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขวัญกําลังใจ  และมีจิตสํานึกบำเพญ็ประโยชน์
สาธารณะในท้องถิ่น  
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1.2.4 (3) ชื่อโครงการ  : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน 

2. หลักการและเหตผุล                                                                                                           
   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดให้ความสําคัญในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลมุ่ง      
ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนมากทีสุ่ด  ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจและหน้าที่ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของราษฎรในการ
พัฒนาท้องถิ่น  โดยส่งเสริมให้มีคณะกรรมการชุมชนเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่างๆ ทําหน้าที่ใน
การประสานงานกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการ
เลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละชุมชนต้องอุทิศเวลา แรงกาย  แรงใจ  ปฏิบัติหนาที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน  

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดจงึได้จัดใหม้ีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่
คณะกรรมการชุมชนที่อทุิศเวลา  แรงกายแรงใจ  ปฏิบัติ  หน้าที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                    
 1) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อทุิศเวลา แรงกายแรงใจเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการชุมชนมาด้วยดี   จนครบวาระการดํารงตําแหน่ง                                                 
 2) เพื่อยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤตปิฏิบัติตนเป็นประโยชน์และแบบอย่างที่ดี     
ต่อสังคมให้มีขวัญและกําลงใจ 

 4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                   
 คณะกรรมการชุมชนในเขตพื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดา่นขุนทด 

5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                 
 1) ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง                                                       
 2) จัดทําประกาศเกียรติคุณ เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบผ่านทางช่องทางต่าง ๆ                                             
 3) จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน                                              
 4) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                                  
 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดาํเนินการ                                                                                                               
 - 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                                                       
 สำนักปลัด 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                                 
 ผลผลิต                                                                                                               
 คณะกรรมการชุมชนที่อทุิศเวลา  แรงกายแรงใจเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม  ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ   4 ปี 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

 ผลลัพธ์                                                                                                                        
 1) มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี  ด้านการบําเพญ็ประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น                                  
 2) ประชาชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขวัญกําลงใจ  และมีจิตสํานึกบําเพญ็ประโยชน์
สาธารณะ ในท้องถิ่น 
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1.2.5 (4) ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรตแิก่บุคคล  หน่วยงาน  องค์กรดีเด่น  ผู้ทำ 
   คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารสว่นตำบลดา่นขุนทด              

2. หลักการและเหตผุล                                                                                                             
 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม  ถือเป็นการสร้างรากฐานอันสําคญัใน
การพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข  โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดํารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง  การมีคุณธรรม  จริยธรรม  วิริยะอุตสาหะ  กล้าหาญ  ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม  
ถือว่าเป็นหลัก สําคัญของการทําความดี ดังนั้น  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร  หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สจุริต  ทำความดีอย่างต่อเนือ่งเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในพื้นนที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลด่านขุนทด  ผู้ทีท่ำคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 
อย่างสม่ำเสมอ  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดจงึจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี  ความซื่อสตย์  สุจริต  
และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล  หน่วยงาน  องค์กรดีเด่น ผู้ทำความดี  มีความซื่อสัตยส์ุจริต  และผู้ทำ
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหร่ส่วนตำบลด่านขุนทดโดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อ
ยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทําคุณประโยชน์  และควรได้รับการยกย่องชมเชย  และเป็นบุคคลตวอย่าง  และจัด
กิจกรรมรณรงค์  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกนั 

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                   
 1) เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลด่านขุทด                                                                                                                  
 2) เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจงูใจให้ประชาชน  หน่วยงาน  องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  ตระหนักถึงความซือ่สตัย์สุจริต  เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม                                                   
 3) เพื่อรณรงค์  เผยแพร่ ประชาสัมพนธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน  องค์กรในเขตองคก์ารบริหาร 
ส่วนตำบลด่านขุนทด  มีค่านิยม  ยกย่อง  เชิดชู  และเห็นคณุค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 

4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                   
 1) ประชาชน  หน่วยงาน  องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด
 2) ผู้ทําคุณประโยชน์  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                        
 1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การพจิารณาในการคัดเลอืกบุคคล  
หน่วยงาน องค์กรดเีด่น                                                                                                    
 2) คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล  หน่วยงาน  องค์กรทําความดี  เพื่อให้เป็นแบบอย่าง   
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        3) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ  และมอบใบประกาศแก่บุคคล  หน่วยงาน  องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ
คัดเลือก  และได้คะแนนสูงสุด                                                                                                           
 4) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                             
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดาํเนินการ 

            - 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                                                            
 สำนักปลัด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                                     
 ผลผลิต                                                                                                                      
 จํานวนบุคคล  หน่วยงาน  องค์กรดีเด่น  ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององคก์ารบริหาร
ส่วนตำบลด่านขุนทด  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ                                                                 
 ผลลัพธ์                                                                                                                      
 ประชาชน  หน่วยงาน  องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  มีค่านิยม  ยกย่อง  เชิดชู และ
เห็นคุณค่า  ของการประพฤติปฏบิัติตนเพื่อส่วนรวมและมีคณุธรรมและจริยธรรม 
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1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ด็กและเยาวชน                                                                      
1.3.1 เสริมสร้างจิตสาํนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต                           
1.3.1 (1) ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วน     

 ตำบลดา่นขนุทด 

2. หลักการและเหตผุล/ความเป็นมา                                                                                          
 การทจุริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทําลายสงัคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก  เป็นปัญหาทีส่ะท้อนวิกฤตการณ์
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสงัคม ซึ่งการทีจ่ะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสงัคมต้องมีค่านิยมในการรัก
ความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทจุริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  โดยเฉพาะในกลุ่มเดก็และเยาวชน  
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16  
ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนตําบล  มอีํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชน ในท้องถิ่นของตนเอง  ดังนี้  (9) จัดการศึกษา (10) การสงัคมสงเคราะห์และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา   และผู้ด้อยโอกาส  และพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  
2542  และแก้ไขเพิ่มเตมิถึง  (ฉบบที่ 3)  พ.ศ. 2553มาตรา  6  ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบรูณ์
ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสตปัิญญา ความรู้  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  และมาตรา 25 กําหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดําเนินงานและจัดตัง้แหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดพิจารณาเห็นความสําคญของปัญหาดงกล่าว จึงได้จัด
โครงการสร้างภูมคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด   เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้
มกันและค่านิยมที่ถูกต้อง  ซึ่งจะเป็นรากฐานทีส่ําคัญ  ที่ทําให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทจุริตคอร์รัปชันที่ได้ผลทีส่ดุ                       

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                      
 1) เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความซื่อสัตย์  สุจริต              
 2) เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ  และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม                                                                                                                           
 3) เพื่อสร้างภูมิคุม้กันทางสังคมใหเ้ด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทจุริตคอร์รัปชันและการโกงทกุ
รูปแบบ                                                                                                                                                            
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ขององค์การบรหารส่วนตำบลดา่นขุนทด                                               

 5. วิธีดําเนินการ                                                                                                                        
 1) จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ                                                                                                     
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร                                                                                 
 3) ดําเนินการตามโครงการ                                                                                                            
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 4) สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ                                                                                               
 5) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                                  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดาํเนินการ 

            - 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                                                          
 กองการศึกษา 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                              
 ผลผลิต                                                                                                          
 1) เดก็และเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดได้รับการฝึกอบรม                                         
 2) เดก็และเยาวชนเกิดความตระหนักรู้  สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี  สามารถนำความรู้ประสบการณ์
ที่ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง  และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข  ร้อยละ 80  (สํารวจโดยใช้แบบประเมินผล/
แบบทดสอบ)                                                                                                                        
 ผลลัพธ์                                                                                                                       
 1) เดก็และเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความซื่อสตย์  สุจริต                                                          
 2) เดก็และเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสงัคมไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ    
 3) เดก็และเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน  เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม   
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1.3.1 (2) ชื่อโครงการ  :  โครงการประกวดคําขวัญต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตผุล/ความเป็นมา                                                                                                
 ปัจจุบันประชาชนจำนวนไม่น้อยเห็นปญัหาเร่ืองการทจุริตคอร์รัปชันเป็นเร่ืองที่ยอมรับได้หากตนเองได้รับ
ผลประโยชน์ด้วย  สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก  เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม  จริยธรรม  อย่างยั่งยืน  
หากปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป   ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกบัสงัคมไทย
และส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย  พระราชบัญญัตกิำหนดแผนและขั้นนตอนกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 มาตรา 16  ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วน
ตําบล  มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 
ดังนี้  (9)  จัดการศึกษา (10)  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
และพระราช    บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกราช 2542  และแก้ไข้เพิ่มเติมถงึ  (ฉบบที่ 3)  พ.ศ. 2553 
มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยใหเป็นคนที่สมบรูณ์ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา ความ
รู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข องคก์ารบริหารส่วนตำบล
ด่านขุนทด  จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดคําขวัญต่อต้านการทุจริตขึ้น  เพื่อกระตุ้นให้เด็ก  และเยาวชนตื่นตัวเห็น
ความสําคัญหันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันทีเ่กิดขึ้นและพร้อมทีจ่ะเป็นกําลังสําคัญ ในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทจุริต 

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                    
 1) เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมใหเ้ด็กและเยาวชน  ไม่ยอมรับพฤติกรรม ทุจริต
คอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ                                                                                                             
 2) เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน  และให้เกิดจิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทําความดี 
มีความซื่อสัตย์สุจริต                                                                                                                        
 3) เพื่อส่งเสริมให้เด็ก  และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขยีนคําขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทาง
ภาษา  ที่สื่อถึงการต่อต้านการทุจริต                                                                                                            
 4) เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และสร้างสรรค์ 

4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                                       
 เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด   

5. วิธีดาํเนินงาน                                                                                                                                             
 1) เสนอโครงการเพื่อพจิารณาอนุมัต ิ                                                                                          
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวด                                                                                         
 3) ประชาสมัพันธ์ให้เด็ก  และเยาวชนส่งคําขวัญเข้าประกวด                                                                        
 4) ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดกําหนด                                               
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 5) ทําพิธีมอบรางวัล                                                                                                              
 6) ติดตามประเมินผลการดําเนินการ                                                                                                         
 7) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                                
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดาํเนินการ 

         - 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                                                       
 สำนักปลัด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                               
 ผลผลิต                                                                                                                     
 ได้คําขวัญต่อต้านการทุจริต จํานวน  1  ชุด                                                                 
 ผลลัพธ์                                                                                                                          
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ตื่นตัวเห็นความสําคญัหนัมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันทีเ่กิดขึ้น   
และพร้อมทีจ่ะเป็นกําลังสําคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทกุรูปแบบ  
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1.3.2 เสริมสร้างจิตสาํนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ  และรับผิดชอบต่อส่วนรวม                           
1.3.2 ชื่อโครงการ : โครงการโรงเรียนคุณธรรม                                                                                                   
2. หลักการและเหตผุล/ความเป็นมา                                                                                    
 พระราชบัญญัตกิําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมอืงพทัยา และองค์การบริหารส่วนตําบล  มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ดังนี้ (9) จัดการศึกษา   (10) การสงัคม     
สงเคราะห์และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  และพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2542  มาตรา 6  ที่กําหนดให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  
จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรมในการดําเนินชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  มีศาสนาที่
ตนนับถือเป็นเคร่ืองมือ  ยึดเหนี่ยวจิตใจ  มาตรา 41 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีสิทธิจัดการศึกษา
ในระดับใดระดับหนึ่ง  หรือ  ทุกระดับ  ตามความพร้อมความเหมาะสม  และความต้องการภายในท้องถิ่น                                                                       
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  ได้ตระหนกัและให้ความสําคัญกบัเด็กและเยาวชนเป็นพลังทีส่ําคัญ
ในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  จึงได้ดําเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม  เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านจิตใจ  
ปลูกฝัง  คุณธรรมจริยธรรม  และศลีธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา  อันเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดี  
ให้มีทักษะในการดําเนินชีวิต  “เก่ง  ดี  และมีความสุข”  ซึ่งเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม  
ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลกนําพาชีวิตสู่ความสําเร็จ  เพื่อเกื้อกลูแก่ตนเองและประเทศชาติในที่สุด 

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                      
 1) เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีจิตสาธารณะ  และปฏิบัติตามหลักธรรมเบือ้งต้นของศาสนา
ที่ตนนับถือ                                                                                                                    
 2) เพื่อให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความกตัญญูกตเวที  มีเมตตา  กรุณา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และ
เสียสละเพื่อส่วนรวม                                                                                                                       
 3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข                                                      
 4) เพื่อสร้างจิตสํานกึและความตระหนกัแก่เด็ก  และเยาวชน  ในสถานศึกษา  และเป็นการต่อต้านการ
ทุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                             
 นักเรียน ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาของโรงเรียน          

5. วิธีการดําเนนิการ                                                                                                                  
 1) จัดทําคําสัง่แต่งตั้งคณะทํางานในการจัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรม  หลักสูตรต้าน
ทุจริตในโรงเรียน                                                                                                                       
 2) จัดประชุมคณะทํางานในการกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  แนวทางการดําเนินงานในการเตรียมความ
พร้อม  เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์                                                                                                                          
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 3) ดําเนินการขออนมุัติดําเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามระเบียบฯ  การใช้งบประมาณและพสัดุของ
สถานศึกษา                                                                                                                        
 4) จัดเตรียมเอกสาร  อุปกรณ์  และสถานที่ในการจัดโครงการ                                                                  
 5) ดําเนินการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม                                                                                       
 6) สรุปติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ                                                            
 7) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดาํเนินงาน                                                                                                                
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดาํเนินการ 

            - 

8. ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                   
 กองการศึกษา 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                                                
 ผลผลิต                                                                                                                               
 นักเรียนชั้นอนบุาล - ประถมศึกษา  ได้รับการอบรมหลักสูตรตามโครงการ  ร้อยละ 100                     
 ผลลัพธ์                                                                                                                            
 1) จํานวนนักเรียนตัง้แต่ระดับอนุบาล  -  ประถมศึกษา  นําความรู้ด้านหลกัธรรมมาปฏิบัติและนํามาประ
ยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน                                                                                                                                          
 2) เดก็  นักเรียน  ได้ซึมซบัความรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และหลกัธรรมทางศาสนาไปใช้ดําเนินชีวิต  
ให้เป็น  คนดี  คนเก่ง  และมีความสุข   
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มิติที่   2  การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส                                                                                                       
2.1  การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                         
2.1.1  การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการดำเนินการ                                                                     
2.1.1 (1) ชื่อโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศนูย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่
    ประชาชน 

2. หลักการและเหตผุล                                                                                                                     
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ่พ.ศ.2540  บัญญัติให้รัฐตอ้งจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่าง ๆ  ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น  เพื่อที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกบัความเป็นจริงและมีสทิธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ                                                                                                               
 ดังนั้น  เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
จึงได้มีศูนย์ข้อมลูข่าวสารเพื่อใหป้ระชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร  รวมทัง้ดำเนินการปรับปรุงข้อมลู
ข่าวสารให้ครบถ้วนและเป็นปัจจบุัน  ผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน                                                       

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                               
 1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจบุัน                           
 2) เพื่อมหีน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสาํหรับประชาชน                                                             
 3) เพื่อจัดแสดงข้อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน                                                  
 4) เพิ่มช่องทางใหป้ระชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบขอ้มูลและการปฏิบัตงิานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตำบลด่านขุนทด                                                                                                                                                

  4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                     
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                           
 1) จัดตั้งคณะทํางานปรับปรุงและพฒันาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  เพื่อดําเนินการให้มีการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ                                            
 2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร                                                                           
 3) จัดตั้งหน่วยประชาสมัพันธ์  ณ  ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                
 4) จัดทําสือ่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งมี
การแสดงข้อมลูการดําเนินงานตามบทบาทภารกจิอย่างชัดเจน  ถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทาง
เว็บไซต์  ของหน่วยงานและสื่ออื่น ๆ                                                                                                                                   
 5) จัดทําข้อมลูแสดงการดําเนินงานและผลการปฏิบตงิานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด    
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เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน  ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ  สมํ่าเสมอ  โดยให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพสัดุ การคํานวณราคากลาง  การจัดซื้อ
จัดจ้าง การใช้จ่าย งบประมาณ รายงานผลการปฏิบัตงิานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ  กฎ  
ข้อบังคับทีก่ําหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง                                                                                     
 6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพือ่อํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ  ที่จะติดต่อสอบถาม
หรือขอข้อมูล หรือรับฟังคําติชม/แสดงความคิดเห็นเกีย่วกับการดําเนินงาน/การให้บริการ  เช่น                 
     - มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มเีจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมลูตลอดระยะเวลาทําการ                                          
     - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  เพือ่อํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดตอ่
สอบถาม/ ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น                                                                                                         
     - มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศนูย์บริการร่วม  กลอ่ง/ตู้รับฟงัความคิดเห็น 
การประชุมรับฟังความคิดเห็น  สื่อสังคมออนไลน์  เว็บบอร์ด  เป็นต้น                                                                           
 7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดําเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ  และ/หรือ
ระบบ Call Center                                                                                                                        
 8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป                                                                
 9) จัดทํารายงานผลสถิตผิู้มารับบริการ  รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ  และสรุปผลเสนอผู้บริหาร                                                                                                                                   
6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                               
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดาํเนินการ 

          - 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                                                          
 สำนักปลัด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                           
 ผลผลิต                                                                                                                        
 1) มีจํานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์  อย่างน้อย  5  ช่องทาง                                                                 
 2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดให้
มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจบุัน                                                                              
 ผลลัพธ์                                                                                                             
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
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2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ                                                                                          
2.1.2(1) ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ                                          
2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการจดัทําบริการสาธารณะด้วยตนเอง  ทั้งในเร่ือง
การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ  ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้อง
เป็นไปตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้  ดังนั้นการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสตย์ สุจริต   มีความโปร่งใส  
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล   พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 มาตรา 23 ที่กําหนดให้
การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทาง
สังคมภาระต่อประชาชน  คุณภาพ  วัตถุประสงค์ที่จะใชร้าคาและประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน                                           
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  จึงดําเนินโครงการเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงบประมาณ   เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการจัดซือ้จัดจ้างได้ทุก
โครงการและกิจกรรม  

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                              
 1) เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด                                                                                              
 2) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริาชการ  สามารถตรวจสอบได้ตามหลกัธรรมาภิบาล                              
 3) เพื่อป้องกันการทจุริตในองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                                
 1) บุคลากรขององค์การบริการส่วนตำบลด่านขุนทด                                                                                         
 2) ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                     
 1) รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ                                    
 2) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพสัดุให้ประชาชนได้
ทราบผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่าง ๆ                                                                                                 
 3) จัดเวทรัีบฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพือ่พัฒนาและ
ปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า  และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ                                                                                                                       
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 4) ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ                                                     
 5) จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  การจัดหาพสัดุ  การตรวจรับพสัดุ เช่น 
สังเกตการณ์ติดตามผลการดําเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง  การจัดหาพสัดุ  การตรวจรับพสัดุ  เป็นต้น                                     
 6) ประชุมกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี                                                                                
 7) รายงานผลการดําเนินการ  และเผยแพร่ผลการดําเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่                                                                                           
  7.1) ผลการดําเนินโครงการ                                                                                                               
  7.2) รายงานการกํากบัติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาํปี                                                                        
  7.3) รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีตามวงรอบที่กฎหมาย/ระเบียบกําหนด                                      
  7.4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดอืนและรายปี 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                          
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดาํเนินการ                                                                                                                     
  -                                                                                                                                                                                                                                 
8. ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                  
 กองคลงั 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                                 
 ผลผลิต                                                                                                                         
 1) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน  การคลัง  และการพสัดุ  ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง                                       
 2) มีการจัดเวทเีพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อพฒันาการใช้จ่ายงบประมาณ จํานวน 1 คร้ัง                               
 ผลลัพธ์                                                                                                                
 จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ลดลง     
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2.1.3  การเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                                              
2.1.3(1)  ชื่อโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกาํกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล 
    สาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  

2. หลักการและเหตผุล                                                                                                          
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดมีอํานาจหน้าที่ในการจดัทําบริการสาธารณะ  ทั้งในเร่ืองการจัดหา
รายได้  และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ  การที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลด่านขุนทดจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหาร 
งานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้นเพื่อสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารราชการ  และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมลูขาวสารขององค์การ
บริหารส่วนตำบลด่านขุนทดได้  จึงได้จัดทํามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และมาตรการกํากับติดตามการเผย
แพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดเพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตาม  
กฎหมาย  ระเบียบกฎข้อบังคับที่กําหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีเ่กี่ยวข้องกบัการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  เพื่อสง่เสริมบทบาทการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด                                                                                                                             

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                          
 1) เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กําหนดไว้ เช่น      
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพสัดุ การจัดซื้อจัดจ้าง 
ฯลฯ                                                                                                                                             
 2) เพื่อกํากบัติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  
กฎข้อบังคับทีก่ําหนด                                                                                                                          
 3) เพื่อกำกบัติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใหป้ิดประกาศเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารทีเ่กี่ยวข้องกบัการปฏิบัติ
ราชการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประชาชน                                                                                                 
 4) เพื่อให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส  และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล                                                       

 4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                                                    
 สํานัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  

5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                          
 1) จัดตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด                                                                           
 2) ประชุมคณะทํางานฯ                                                                                           
 2.1) กําหนดแนวทาง/มาตรการเพือ่กํากบัติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของ    



๕๙ 

 

 
 
 
  

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดต่อสาธารณชน  โดยพิจารณาใหมีการเผยแพรข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับ
สาธารณชนให้เป็นปจัจบุัน บนทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  และสือ่ออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ 
และช่องทางทีห่ลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนนี้                                                                                      
       2.1.1) ข้อมูลพื้นฐาน  ได้แก่  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน  ข้อมูลผูบ้ริหาร 
อำนาจหน้าที่แผนยุทธศาสตร์  หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  ข้อมูลการติดต่อ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ข่าวประชา
สัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์  ข้อมูล  เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)                                                       
        2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดําเนินงาน  รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน
ประจําปี รอบ 6 เดือน  รายงานการกํากบัติดตามการดําเนนิงานประจําปี  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏบิัติงาน       
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  ข้อมลูเชิงสถิติการให้บริการ  รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ 
E – Service                                                                                                                    
        2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี  รายงานการ
กํากับติดตามการใชจ่ายงบประมาณประจําปรีอบ  6 เดือน รายงานการกํากบัติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพสัดุ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ  สรุปผลการจัดซือ้  จัดจ้าง  หรือการจัดหาพัสดรุายเดอืน                                                                  
      2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การดำเนินการ  ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
รายงานผลการบริหาร  และพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                                           
          2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทจุริต  และการเปิดโอ
กาสให้เกิดการมส่ีวนร่วม                                                                                                         
           2.2) กําหนดแนวทาง/มาตรการกํากบัติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานท่ีให้บริการอย่างชัดเจนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ 
ประชาชน                                                                                                                                                                                                         
        3) ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ  และกำกับติดตามการ
เผยแพร่ข้อมลูสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขนุทด                                                                              
           4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดให้ผู้บริหารทราบ 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                                  
              ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570        

7. งบประมาณดาํเนินการ 

          - 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                                                            
 สำนักปลัด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                                          
 ผลผลิต                                                                                                                              
 1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะทีเ่ป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจบุันทางเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลด่านขุนทดและสือ่ออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ และช่องทางทีห่ลากหลาย  ใน 5 ประเด็น ดังนี้                  
       - ข้อมูลพื้นฐาน                                                                                                                            
       - การบริหารงาน                                                                                                                                  
       - การบริหารเงินงบประมาณ                                                                                                                 
       - การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล                                                                                                
       - การส่งเสริมความโปร่งใส                                                                                                 
 2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  กฎข้อบังคับทีก่ําหนดไว้                       
 3) กํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  
กฎ  ข้อบังคับที่กําหนด                                                                                                           
 4) กํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประชาชน                                                                                           
 ผลลัพธ์                                                                                                                               
 1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมลูสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                       
 2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล               
ด่านขุนทด       
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2.2 มาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส                                                                             
2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์การปฏิบัติหนา้ที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตยส์ุจริต  เป็นไปตามหลักธรรมาภิ  
บาลของผู้บริหาร                                                                                                                                         
2.2.1 (1) ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของ
    ผู้บริหาร  องค์การบริหารส่วนตำบลดา่นขุนทดด้วยการจดัทําแผนปฏิบัติ   
    การป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส                                                                                                   
2. หลักการและเหตผุล                                                                                                            
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  เล็งเห็นถึงความสําคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับท้องถิ่น  และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกทีส่ําคัญในการสร้างวัฒนธรรมสจุริต     
รวมทั้งผู้บริหาร มีความมุ่งมั่นทีจ่ะบริหารราชการใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นมีการบริหารใหเ้ป็นไป
ตามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
จึงได้มีการดําเนินการ  จัดทํามาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้
บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริตเพื่อยกระดบัคุณธรรม
และความโปร่งใส                                                   

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                       
 1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารองคก์ารบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดแสดงเจตนารมณ์ในการนําหลกัคุณธรรม
มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร  ด้วยการจัดทําแผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส                                                                                                               
 2) เพื่อประชาสมัพันธ์การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดบัคุณธรรม และความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดสู่การรับรู้ของสาธารณชน                                                     
 3) เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทจุริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การ
บริหารส่วนตำบลด่านขุนทด                                                                                                                                                 
4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                               
 1) ผู้บริหาร  สมาชิกสภา และพนกังานจ้างองค์การบริหารสว่นตำบลด่านขุนทด                                            
 2) ประชาชน                                                                                                                      
5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                             
 1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอํานาจ                                                                                              
 2) กําหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ                                                                   
 3) จัดทําประกาศเจตนารมณ์ในการนําหลกัคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารและเผยแพร่ 
ประชาสมัพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน                                                                                        
 4) ผู้บริหารกําหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพฒันาหน่วยงาน  ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้อง
กันการทจุริตฯ                                                                                                                                     
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 5) จัดตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต                                                                    
 6) จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริตฯ                                                                               
 7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่กําหนด    
 8) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ดําเนินการตามแผนปฏบิัติการป้องกันการทจุริต                                      
 9) ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกนัการทจุริต                                  
 10) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                             
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดาํเนินการ                                                                                                                    
 - 

8. ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                 
 สำนักปลัด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                             
 ผลผลิต                                                                                                                         
 1) มปีระกาศเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร    เพื่อยกระดบั
คุณธรรมและความโปร่งใส                                                                                                                              
 2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร  เพื่อพัฒนาหน่วยงาน  เพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส                                                                                                                               
 3) มีแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน
ตำบลด่านขุนทด พ.ศ. 2566 – 2570                                                                                    
  ผลลัพธ์                                                                                                                
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  มผีลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน(85 คะแนนขึ้นไป) 
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2.2.2 การจัดทาํมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน                                                   
2.2.2(2) ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy                                                                                            
2. หลักการและเหตผุล                                                                                                          
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบได้กําหนดแผนป้องกันการทจุริตและประพฤติมิชอบ  โดยกําหนดให้การพฒันาค่านิยมของนักการ 
เมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทําตนเป็นแบบอย่างทีด่ี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริต  เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อนําไปสู่เป้าหมาย“ประเทศไทยปลอดการทจุริตและประพฤติ
มิชอบ” อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้กําหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  หรือผู้บังคับบัญชา  
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิิชอบ และเป็น 
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ  กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดําเนินการให้ถือเปนความผิด
วินัยหรือความผิดทางอาญา 

          องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  เล็งเห็นถงึความสําคัญในการป้องกันและปราบปรามการทจุริตใน
ระดับท้องถิ่นเอง  มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น    มีการบริหารให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี ให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทจุริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ผู้บริหาร  ได้ให้ความสําคัญกับการบริหารงานเพือ่ป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง  จึงได้เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดทํามาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพือ่หลีกเลี่ยงการกระทํา
อันอาจมผีลต่อดุลพินจิ  หรือการตัดสินใจในการปฏิบัตหิน้าที่ซึ่งนําไปสู่การเลือกปฏิบัติ  หรือก่อให้เกิดผลประโย
ชน์ทับซ้อน                                                     

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                         
 1) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด                      
 2) เพื่อแสดงเจตจํานงสจุริตของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  และบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลด่านขุนทด  มีวัฒนธรรมองค์กร  No Gift Policy                                                                                                 
4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                             
 ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด                                  
5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                    
 1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดทํามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้”     
 2) จัดทําประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดําเนินการตามมาตรการ  NO Gift Policy                   
 3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy                                                                            
 4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบ              
โดยทั่วกัน                                                                                                                        
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 5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy                                                                      
 6) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                                 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

 7. งบประมาณดาํเนินการ 

 - 

8. ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                            
 สำนักปลัด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                            
 ผลผลิต                                                                                                                             
 1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จํานวน 1 ฉบับ                                                                                
 2) ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ดําเนินการ
ตามแนวทาง NO Gift Policy                                                                                                                             
 ผลลัพธ์                                                                                                                           
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเร่ืองร้องเรียน      
เร่ืองสินบน 
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2.2.2 (3) ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน                                     
2. หลักการและเหตผุล                                                                                                            
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให้  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอน  การปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มี
การรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผร้ บบริการ  เพื่อปรับปรุงการบริหารงานใหส้อดคล้องกบัความ
ต้องการของประชาชนมากทีสุ่ด ประกอบกับการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น  ต้องให้ความสําคัญใน
การสร้างความเป็นธรรม  ไม่เลอืกปฏิบัติ  โดยนําแนวทางตามหลกัการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good   
Governance) หรือ หลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรม  และความเสมอ
ภาค  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคํานึงถึงการจัดทาํบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอํานาจหน้าที่  
และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้น ๆ ได้อย่างทั่วถงึ  รวมถึงการอนมุัติ อนุญาต และการใช้อํานาจอื่น ๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการโดยยึดหลกักฎหมาย ระเบียบ และคํานึงถึงความถูกต้องชอบธรรม  
ไม่เลือกปฏิบติ  และไม่มกีารเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวก  พ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่
และผู้ที่มาประกอบกจิการในพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัต ิ เพื่อให้หน่วยงานมีการพฒันาคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอํานวยความสะดวก  ให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ  สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ  และเพื่อกํากบัให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ของบุคลากร ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน  เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจขององค์
กร  เกิดความความโปร่งใส  ตรวจสอบได้   มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด
จึงได้จัดทําโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน                                                                                                        
3. วัตถุประสงค์                                                                                                                               
 1) เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภบิาลของ
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด                                                                                                            
 2) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดขององค์การบริหารส่วนตำบล    ด่านขุน
ทดให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรมและไม่เลอืกปฏิบัติ                                                                           
 3) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น                                                                                                                     
 4) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  และเกิดความเชื่อมั่นใน
องค์กร                                                                                                                            
4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                     
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 
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5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                          
 1) ผู้บริหารกําหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไว้ในพันธกิจของหน่วยงาน                                        
 2) แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินงานตามพันธกิจการให้บริการอย่างเท่าเทียม                                            
 3) ประชุมคณะทํางานเพือ่กําหนดแนวทาง/แผนงานในการดําเนินงาน                                                   
 4) จัดทําแนวทาง/แผนงานการดําเนินงาน                                                                                            
 5) ชี้แจงแนวทาง/แผนการการดําเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                           
 6) ดําเนินการตามแนวทาง/แผนการดําเนินงาน                                                                             
 7) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ                                                                          
 8) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                                             
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดาํเนินการ 

 - 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                                                         
 สำนักปลัด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                                       
 ผลผลิต                                                                                                                        
 1) มีการกําหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันเป็นพันธกิจของหน่วยงาน                                
 2) มีแนวทาง/แผนการดําเนินงานในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน                                                          
 ผลลัพธ์                                                                                                        
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้
บริการของ  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด                                                                                                                  
 2) จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม  เลือกปฏิบัตลิดลง 
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2.2.2 (4) ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบล     
    ด่านขุนทด                                                                                                                            
2. หลักการและเหตผุล                                                                                                       
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญในการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานโดยการจัดทำ  “มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด”  
เพื่อปรับปรุงพฒันาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน     ให้มีความพร้อมในการปฏิบัตงิานตามภาระ
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  ตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน  และมีประสทิธิภาพ  รวมทั้งเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน    

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                  
 เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด     

 4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                     
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                     
 1) จัดตั้งคณะทํางานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน                                                 
 2) ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อดําเนินการ ดังนี ้                                                                          
     2.1) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)                                                                                           
     2.2) จัดทํามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ดีขึ้น  ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยต้องมี
รายละเอียดต่างๆ เช่น  การกําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  การกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ         
การกําหนดแนวทางการกํากับติดตาม  ให้นําไปสู่การปฏิบัตแิละการรายงานผล เป็นต้น                                                                                             
 3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  รวมถึงช่องทางอืน่ ๆ                                                                        
 4) ประชุมชี้แจง้สร้างความรู้ความเข้าใจในการดําเนินการมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความ          
โปร่งใส                                                                                                                                               
 5) ปฏบิัติตามมาตรการ                                                                                                     
 6) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ                                                                                  
 7) รายงานผลการดําเนินการ                                                                                                       
 8) เผยแพร่รายงานผลการดําเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                              
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 



๖๘ 

 

 
 
 
  

7. งบประมาณดาํเนินการ                                                                                                             

 - 

8. ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                         
 สำนักปลัด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                                 
 ผลผลิต                                                                                                                                      
 มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด    

 ผลลัพธ์                                                                                                                            
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดมีผลการประเมิน  ITA  ผ่านเกณฑ์การประเมิน   (85 คะแนนขึ้นไป) 
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2.2.2 (5) ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตผุล 

 พระราชบัญญัตกิําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
ได้กําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้มีอำนาจและ
หน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  บริหารกจิการในเขตองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติราชการประชาชนสามารถเข้ามามส่ีวนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นได้
มากขึ้น   โดยองคกร์ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนําหลักการบริหารจัดการที่ดหีรือ  ธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2556 มาตรา 6  ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น  ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชนเกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกจิของรัฐมปีระสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ                                                                                         
 การขับเคลื่อนการพฒันางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ  โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร  และประชาชน  การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเร่ิมมาจากบุคลากรผู้
ปฏิบัติงานซึง่เป็นปัจจยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคณภาพ  จะต้องมีมาตรฐานในการทํางานทีเ่ป็นรูปปธรรม
ชัดเจน  และมีมาตรการในการทํางานที่โปร่งใส  สามารถตรวจสอบการทํางานได ้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้
มีประสิทธิภาพ  เป็นธรรมเพื่อนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส  และการให้บริการทีเ่ป็นธรรม ตรวจสอบได้
อย่างแท้จริงต่อไป                                                                                                          
 ดังนั้น เพื่อเป็นการสง่เสริมการพฒันาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มปีระสทิธิภาพ    เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน  มีความโปร่งใส  และตรวจสอบการทํางานไดองคก์ารบริหรส่วนตำบลด่านขุนทด  
จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบคุคลขึ้น      

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                       
 1) เพื่อกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคล   ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
 2) เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้                                                                                                                             
 3) เพื่อเป็นการป้องกันการทจุริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏบิัติงานด้านบริหารงานบุคคล             
 4) เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัตริาชการด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คน
เก่งเข้ามาทํางาน                                                                                                                  
4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                             
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                        
 1) ผู้บริหารกําหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลทีม่ีความโปร่งใส  มีคุณธรรม ตามกฎหมาย 



๗๐ 

 

 
 
 
  

กฎระเบียบ                                                                                                                                  
 2) จัดประชุมหน่วยงานชี้แจ้งบทบาทอํานาจและหน้าที่  ที่ต้องปฏิบัต ิ                                                                 
 3) จัดตั้งคณะทํางานเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล                                                                 
 4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบริหารงานของผู้บริหารและรวบรวม
ความเห็นเสนอต่อผู้บริหาร                                                                                                                                  
 5) คณะทํางานพิจารณากําหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  เช่น                                
  - มาตรการป้องกันแนวทางการได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ทํางานส่วนตัวที่
มิใช่งานราชการ                                                                                                                                   
  - มาตรการนำผลการประเมินความพงึพอใจของประชาชนในการใหบ้ริการมาใช้ในการเลือ่นขั้น      
เลื่อนเงินเดือนของบุคลากร                                                                                                                             
  - มาตรการการนําผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร (ITA) มาใช้ในการเลื่อนขั้น  
เลื่อนเงินเดือนของบุคลากร                                                                                                                            
  - มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลอืกบุคคลเพื่อบรรจเุข้ารับราชการ  และแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน                                                                                                                      
  - มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพฒันาบุคลากรขององค์กร ฯลฯ                                             
 6) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล                                                                      
 7) ดําเนินการตามมาตรการ                                                                                                                 
 8) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                                         
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดาํเนินการ                                                                                                               
 -  

8. ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                      
 สำนักปลัด                                                                                                          

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                                 
 ผลผลิต                                                                                                                         
 - มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จํานวน 1 มาตรการ                                
 ผลลัพธ์                                                                                                                                   
 - ข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดลดลง 
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2.2.2 (6) ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”                                                   
2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ                                                                                        
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร  
ผลการปฏบิัติราชการซึ่งใช้หลักการ  การให้รางวัลเป็นแรงจงูใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพฒันาผลงาน  
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ได้ให้ความสําคัญในเร่ืองการพิจารณาความดีความชอบหรือการพจิารณา  
เลื่อนขั้นเงินเดอืนเป็นเร่ืองลําดับต้นๆ ของเร่ืองการบริหารงานบุคคล   โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองการใช้ดุลพินิจของ  
ผู้บังคับบญัชาในการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
จึงได้ดําเนินกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพจิารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน    

 3. วัตถุปสงค์                                                                                                                                                                                                                                                  
 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                         
 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                      
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของข้าราชการองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ  และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ  
และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ                                                         
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประกอบ 
ด้วยประธานกรรมการ  หัวหน้าส่วน  และผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการทีรั่บผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ                                                                                                   
 3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของข้าราชการองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพือ่กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัตริาชการทีผู่้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษา
และเสนอความเห็นเกี่ยวกบัมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ            
 4) คณะกรรมการพจิารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวบรวม  และเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ ให้แก่ คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                              
 5) คณะกรรมการพจิารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาทบทวนผล 
การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัตริาชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการเสนอมา 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                                  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 



๗๒ 

 

 
 
 
  

7. งบประมาณดาํเนินการ 

 - 

8. ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                 
 สำนักปลัด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                                   
 ผลผลิต                                                                                                            
 บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือน                            
 ผลลัพธ์                                                                                                                                         
 ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง 
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2.2.2(7)  ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี” 

2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ                                                                                                                            
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งกำหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกจิของรัฐ   และเกิดประโยชน์สงูสุดกับประชาชนและ
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม  และกฎหมาย
อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                               
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดทํากจิกรรม “ควบคุมการเบกิจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณราย 
จ่ายประจําปี”  เพื่อติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณใหเป็นไปด้วยความถูกต้อง  เกิดความ
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ  ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี        
และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเร่ือง
สำคัญทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                                        
 1) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดมีส่วนร่วมในการติดตามความ       
ก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณของขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด                                                                     
 2) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเบิกจ่าย 
งบประมาณ                                                                                                                                           
 3) เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                
 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขนุทด 

5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                                               
 1) จัดตั้งคณะทํางานควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจําปี                              
 2) จัดประชุมบุคลากรทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจําเดือน/ประจําไตรมาส                                        
 3) จัดตั้งคณะทํางานเพื่อตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง      
(Cross Check)                                                                                                                          
 4) ดําเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่คณะทํางานกําหนด                                              
 5) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                              
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 



๗๔ 

 

 
 
 
  

7. งบประมาณดาํเนินการ 

 - 

8. ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                
 สำนักปลัด                                                                                                        

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                               
 ผลผลิต                                                                                                                      
 1) มกีารจัดประชุมเพือ่ติดตามความก้าวหน้า/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง                                                                                                                             
 2) มกีารดําเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลกัษณะการสอบยันความถูกต้อง(Cross Check)                                                                                                                  
 ผลลัพธ์                                                                                                        
 ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณลดลงร้อยละ 80 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๕ 

 

 
 
 
  

2.2.2(8) ชื่อโครงการ  : กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซือ้จัดจ้างประจาํปี” 

2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ                                                                                       
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี   ซึ่งกำหนดให้มกีารบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกจิของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนองค์การ
บริหารส่วนตำบลด่านขุนทดจึงได้ดําเนินกิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซือ้จัดจ้างประจําปี” เพื่อปรับปรุงการจัดหา
พัสดุให้มีความโปร่งใสและมปีระสทิธิภาพในการจัดซือ้จัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                              
 1) เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                      
 2) เพื่อให้ได้ข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานการจัดซื้อจดัจ้างให้มีประสทิธิภาพ                                                  
 3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการตรวจสอบการจัดหาพสัด ุ

4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                             
 ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านพัสด ุ

5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                        
 1) จัดเกบ็ข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                          
 2) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                             
 3) สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้าง                                                                                                               
 4) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างแกผู่้บริหาร เพือ่ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณถัดไป                                                                                                                            
 5) เผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรของหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบทั่วกัน 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                                    
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดาํเนินการ 

 - 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                                                        
 กองคลงั 

 

 



๗๖ 

 

 
 
 
  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                              
 ผลผลิต                                                                                                                           
 1) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจําปี จํานวน 1 ฉบับ                                                    
 2) มกีารเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจําปีแก่สาธารณชน อย่างน้อย 3 ช่องทาง                                                            
 ผลลัพธ์                                                                                                                       
 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณถัดไปลดลง 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๗ 

 

 
 
 
  

2.2.2(9) ชื่อโครงการ  : มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลดา่นขุนทด 

2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ                                                                                   
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี  กําหนดให้มีการบริหาร 
ราชการอย่างมีประสทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกจิของรัฐ  และเกิดประโยชน์สูงสุดกบัประชาชนรวมทั้ง  
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561  ได้กําหนดการ
ดําเนินการเพื่อปอ้งกันมิให ้ เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม                                                                                        
 ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  ให้ความสําคัญกับการดําเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการ
ดําเนินการ  ที่ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดทํา“มาตรการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนขององคก์ารบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                            
 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้                                                                                   
 2) เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                       
 3) เพื่อป้องกันการใช้จ่ายเงินเพื่อส่งเสริมธุรกจิของตนและพวกพ้อง 

4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                       
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสด ุ

5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                      
 1) จัดทํามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด                                            
 2) จัดทําประกาศและแนวทางการดําเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน                                                                                
 3) จัดทำคู่มือการปฏิบัตงิานในการตรวจสอบบุคลากรในหนว่ยงานถึ่งความเกี่ยวข้องกบัผูเ้สนองานในการ
จัดหาพสัดุ  และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน                                                                                                 
 4) ปรับปรุงขั้นตอนการจัดหาพัสดุ  โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
งานในการจัดหาพสัดุเพือ่ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน      

          5) ดําเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน                                                       
 6) รายงานผลการดําเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                                
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

 

 



๗๘ 

 

 
 
 
  

7. งบประมาณดาํเนินการ   

 -                                

8. ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                       
 กองคลงั 

 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                        
 ผลผลิต                                                                                                                                      
 มีประกาศใช้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จํานวน 1 ฉบับ                                                    
 ผลลัพธ์                                                                                                                                                      
 จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๙ 

 

 
 
 
  

2.2.2(10)  ชื่อโครงการ  : มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณทีไ่ม่สมควร  ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ 

2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ                                                                                        
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งกำหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกจิของรัฐ  และเกิดประโยชน์สูงสุดกบัประชาชน  
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  จงึให้ความสําคัญกับการดําเนินการใช้จ่ายงบประมาณที่มีความคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดกบัประชาชน  จึงได้จัดทํา“มาตรการป้องกันการใช้ จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร  
ผิดวัตถุประสงค์ไม่มีประสทิธิภาพ” 

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                          
 1) เพื่อเสริมสร้างการใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน   และเกิด
ประสิทธิภาพ                                                                                                                              
 2) เพื่อป้องกันการทจุริตในการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                          
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสด ุ

5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                           
 1) จัดทํามาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร  ผิดวัตถุประสงค ์ ไม่มีประสิทธิภาพ             
 2) จัดทําประกาศและแนวทางการดําเนินการตามมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร  
ผิดวัตถุประสงค ์ ไม่มีประสทิธิภาพ  และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน                                                                
 3) จัดทําคู่มือการปฏิบัตงิานตามมาตรการฯ  กําหนดให้มีขั้นตอนการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในประเด็น 
ดังนี้                                                                                                                               
   - ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่หรือ                                                                                      
   - เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานหรือไม่                                                                                      
   - เกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่าในการดําเนินหรือไม่                                                                        
   - ดําเนินการอย่างมีประสทิธิภาพหรือไม่ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน                                             
 4) ปรับปรุงขั้นตอนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการที่กาํหนด                                      
 5) ดําเนินการตามมาตรการ                                                                                                  
 6) รายงานผลการดําเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                                             
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 



๘๐ 

 

 
 
 
  

7. งบประมาณดาํเนินการ                                                                                                                             
 -                                                                                                          - 

8. ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                        
 กองคลงั 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                                
 ผลผลิต                                                                                                            
 มีประกาศใช้มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร  ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
จํานวน  1  ฉบับ                                                                                                             
 ผลลัพธ์                                                                                                             
 จํานวนข้อร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกบัการใช้จ่ายงบประมาณลดลง 
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2.2.2(11) ชื่อโครงการ  : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ                                                                                          
 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเร่ือง
การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ  ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้อง
เป็นไปตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้  ดังนั้นการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสตย์  สุจริต  มีความโปร่งใส  
และสามารถตรวจสอบ  ได้ตามหลักธรรมาภิบาล                                                                                       
 เพื่อให้การบริหารการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  จึงมีความจําเป็นต้องดําเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ใช้ทรพย์สินของทางราชการ เพือ่ให้มีการบริหารทรัพย์สินของทางราชการที่โปร่งใส  เปิดเผยตรวจสอบได้และเกิด
ประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                 
 1) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารทรัพย์สินของหน่วยงาน                                                  
 2) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                     
 1) บุคลากรของหน่วยงาน                                                                                                                     
 2) ประชาชน 

5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                        
 1) จัดทําประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ  การยมืทรัพย์สินของราชการ
กฎหมาย โดยกําหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน  มีแบบการขออนุญาต/การอนมุัติยืมทีม่ีรูปแบบทีส่ะดวก เปิดเผย
และตรวจสอบได้  ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน                                           
 2) จัดทําคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ  การยมืทรัพย์สินของราชการ                                                                                                                             
 3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ  การยืมทรัพย์สิน แผนผงั  
ขั้นตอนในการดําเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่าง ๆ                                     
 4) ดําเนินการติดตามตรวจสอบการดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ  การ ยืมทรัพย์สินของราชการ  โดยวางระบบการจดัทําระเบียนการเบิกทรัพย์สินของราชการ ทะเบียน
การยืมทรัพย์สิน  ของราชการอย่างเป็นระบบ                                                                                
  5) รายงานผลการดําเนินงาน  

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                          
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  



๘๒ 

 

 
 
 
  

7. งบประมาณดาํเนินการ                                                                                                                           
 - 

8. ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                    
  สำนักปลัด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                                 
 ผลผลิต                                                                                                                             
 มีประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพยสินของราชการ  การยืมทรัพย์สินของราชการกฎหมาย  
อย่างน้อยจํานวน 1 ฉบับ                                                                                                
 ผลลัพธ์                                                                                                                  
 จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการลดลง 
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2.2.2(12) ชื่อโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ 
     องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  

2.หลักการและเหตผุล                                                                                                         
 พระราชบัญญัตกิําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
ได้กําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้มีอำนาจและ
หน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น  และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติราชการประชาชนสามารถเข้ามามส่ีวนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นได้
มากขึ้น  โดยองคกร์ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนําหลกัการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน 
ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง   ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของประชากร 
ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมลูได้มากขึ้น  ย่อมส่งผลกระทบ  
ต่อการดําเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นโดยเฉพาะ  อย่างยิ่งในด้านการใหบ้ริการทัง้ในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ  จึงได้จัดทําโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้สามารถพัฒนาการปฏิบัตงิาน ด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสทิธิภาพ  ประสทิธิผล  ตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป 

 3. วัตถุประสงค์                                                                                                                          
 1) เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด    
 2) เพื่อทราบถึงปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลด่านขุนทด                                                                                                                                   
 3) เพื่อสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                    
 ประชาชนผู้รับบริการในเขตพื้นทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                            
 1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอํานาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น  อย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้                                                                          
     1.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                                       
     1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต                                                                                                                             
     1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย                                 
     1.4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว                          



๘๔ 

 

 
 
 
  

     1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อม                               
     1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปัิญญาท้องถิ่น                            
 2) จัดทําระบบประเมินความพงึพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการในรูปแบบ
ที่ง่าย และสะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุ่มแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร    
 3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน                                          
 4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินใหผู้้บริหารท้องถิ่นทราบ    อย่างน้อย 
ปีละ 2 คร้ัง                                                                                                                             
 5) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจใหบุ้คลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชนได้รับทราบผ่าน
ช่องทางทีห่ลากหลาย  เว็บไซต ์ สื่อสงัคมออนไลน์  บอร์ดประชาสัมพนัธ ์ จดหมายข่าว  เสียงตามสาย           
หอกระจายข่าวเป็นต้น 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ                                                                                        
 20,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                  
 สำนักปลัด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                           
 ผลผลิต                                                                                                          
 มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน                                               
 ผลลัพธ์                                                                                                                           
 จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลอืกปฏิบัตลิดลง 
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2.2.2(13) ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตผุล                                                                                              
 ประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้    
ว่าเป็นสังคม พหุวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจงึได้ให้ความสําคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือก
ปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่มากทีสุ่ด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดมีาประยุกต์ใช้โดย 
เฉพาะหลักนิติธรรม และความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคํานึงถึงการจัดทําบริการสาธารณะ
ที่ครอบคลุมตามอํานาจหนาที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึง  รวมถึงการอนุมัติ 
อนุญาต และการใช้อํานาจอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และ
คํานึงถึงความถูกต้องชอบธรรมไม่เลอืกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้    
ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่และผูท้ี่มาประกอบกจิการในพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันไมเ่ลอืกปฏบิัติ โดยไม่แบ่งแยก
ด้านเพศ  ถิ่นกำหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกจิและสังคม ความเชื่อทางศาสนาการศึกษา และอื่นๆ สอดคล้องกบัมาตรา 8 แห่ง พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กําหนดใหส่้วนราชการจะต้องดําเนินการ
โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะไดรั้บการบริการ จากรัฐและการปฏิบัติภารกจิของส่วนราชการต้องเป็นไป
โดยความซื่อสตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้                                                                                                                
 ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  มีการพฒันาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล และอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ในท้องถิ่น และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทดัเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  จึงได้จัดทําโครงการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                 
 1) เพื่อนําเทคโนโลยมีาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน                                                                                              
 2) เพื่อใหเ้จ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัตงิานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่าง
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ                                                                                                                            
 3) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น                                                                                                                             
 4) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความเชื่อมั่นใน
องค์กร 

4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                               
 ประชาชนผู้รับบริการของเขตพื้นทิ่งคก์ารบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
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5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                     
 1) จัดประชุมระดมความคิดเห็นบุคลากร เพื่อศึกษาปัญหาอปุสรรค และขอเสนอแนะในการ ปรับปรุง
กระบวนการทํางาน คุณภาพการปฏิบัติงาน และการบริการให้ดีขึ้น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมให้
บุคลากร และประชาชนทราบ                                                                                                               
 2) จัดให้มีการนําเทคโนโลยีมาพฒันาระบบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน เพื่อสร้าง
เกณฑ์มาตรฐานหรือมเีคร่ืองมือการปฏบิัติงานทีม่ีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน  โปร่งใส
และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น                       
 3) จัดให้มีและปรับปรุงการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ 
ดําเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน                                                               
 4) จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มี    
กล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ                                                                                                 
 5) จัดให้มีสถานทีส่ําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ำสําหรับ ผู้พิการ                                                                                                                             
 6) มกีารนําระบบออนไลน์ มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน                                    
 7) จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนทีม่ีประสทิธิภาพ  (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการ
แก้ไข) กรณีบุคลากรเลือกปฏิบัติและให้บริการโดยไม่เป็นธรรม เช่น ทางหมายเลขโทรศัพท์ สื่อสังคมออนไลน์ 
อีเมล์ เว็บไซต์ เป็นต้น 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                                  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดาํเนินการ                                                                                                           
 20,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                                                          
 สำนักปลัด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                             
 ผลผลิต                                                                                                                      
 ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์
กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ)  

ผลลัพธ์                                                                                                                  
 จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลอืกปฏิบัติ ลดลง 
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2.2.2(14) ชื่อโครงการ  : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ                                                                                          
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนี่งทีม่ี
อำนาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน   
ผู้มาขอรับบริการ ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการ
อํานวยความสะดวกอย่างเสมอภาค  เป็นธรรม อันเนือ่งมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจํานวนมากซึง่   
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการ ได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม  และการ
ให้บริการไม่เป็นระบบ มีการแซงคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็น 
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการ และผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ                                                                                                                
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา6 ทีก่ําหนด 
ให้การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัตงิานเกิดความจําเป็น 
และประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัตกิาร
อํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ. 2558                                            
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด จงึได้มุ่งเน้นทีจ่ะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่ 
เหมาะสมให้บริการโดยจัดลําดับก่อน – หลัง  เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ  และความทัดเทียมกันในการให้
บริการประชาชนโดยไม่เลือกปฏบิัติ  จึงได้จัดกจิกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสําหรับผู้มาติดต่อราชการ 

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                          
 1) เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบตริาชการด้านการอํานวยความสะดวก  ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผูม้ารับ
บริการ                                                                                                                        
 2) เพื่อใหป้ระชาชนผู้มาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน                                                                                                                                
 3) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ                             
 4) เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทําการแสวงหาประโยชน์หรือกระทํา
การประพฤติ มิชอบต่อตําแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 

4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                              
 ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                           
 1) จัดทําคําสัง่คณะทํางานเพื่อกําหนดตัวบุคลากรผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กํากบัการให้บริการ                             
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 2) ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัต ิ                                                     
 3) จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต่าง ๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม                                                           
 4) ปิดประกาศประชาสัมพันธให้ประชาชนทราบถงึขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามลำดับคิว                                                                                                                               
 5) จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ                                                                  
 6) สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสปัดาห์/รายเดือน เพือ่นํามาปรับปรุง   
แก้ไข การให้บริการอย่างมีคุณภาพ                                                                                                                        
 7) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                                            
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมาณดาํเนินการ                                                                                                           

 -  

8. ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                            
 สำนักปลัด  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                                       
 ผลผลิต                                                                                                                                      
 มีการใช้บัตรคิวสําหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลําดับก่อนหลงั สําหรับหน่วยงานที่ให้บริการ    

   ผลลัพธ์                                                                                                                                    
 1) ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้มาขอรับ 
บริการ (สำรวจ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ)                                                                     
 2) การให้บริการเกิดความโปร่งใส ข้อร้องเรียนการทจุริตต่อหน้าที่ลดลง 
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2.2.2(15)  ชื่อโครงการ :โครงการ “บริการเปน็เลิศ ก่อความประทบัใจ”(ยกระดบัมาตรฐานการให้บริการ    
ตามหลักธรรมาภิบาล)         

2.หลักการและเหตผุล                                                                                                                  
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 มาตรา 52  กําหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมหีลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดใหม้ีการ
รับฟงัและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพือ่ปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนมากที่สุด ประกอบกบัการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น  ต้องให้ความสําคัญในการสร้าง
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏบิัติ  โดยนําแนวทางตามหลกัการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล (Good 
Governance)  หรือหลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้โดยเฉพาะหลักนิติธรรม  และความเสมอ
ภาคที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะตอ้งคํานึงถึงการจัดทําบริการสาธารณะที่ครอบคลมุตามอํานาจหนาที่  และ  
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใช้อํานาจอื่นๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการโดย ยึดหลกักฎหมาย ระเบียบ และคํานึงถงึความถูกต้องชอบธรรม   
ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อ ตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่
และผู้ที่มาประกอบกจิการในพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ                                                                                                                             
 เพื่อให้หน่วยงานมีการพฒันาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล และอํานวยความ 
สะดวก ให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  และเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจ แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏบิัติ  และเพื่อกํากับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจ  
หน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เกิดประโชยน์
สุขต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจขององค์กร เกิดความความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและ
ความคุ้มค่า องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น จึงได้จัดทำโครงการ “บริการเป็นเลิศ ก่อความประทบัใจ” (ยกระดับ
มาตรฐานการให้บริการตามหลักธรรมาภบิาล)  

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                             
 1) เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภบิาล
 2) เพื่อมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ                                    
 3) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น                                                                                                                                
 4) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความเชื่อมั่นใน
องค์กร 

4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                    
 ประชาชนผู้รับบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขนุทด 



๙๐ 

 

 
 
 
  

5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                            
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับมาตรฐานการบริการตามหลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี                       
 2) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาในการให้บริการทีส่ามารถปฏิบัติได้จริงและพจิารณางานในภารกจิว่าเร่ืองใดทีผู่้บังคับบัญชา
สามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกบัการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใด ๆ ให้แก่ผู้ใต้
บังคับบัญชา                                                                                                                           
 3) จัดทําแนวทางปฏบิัติเกี่ยวกบัวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้
รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน ดังนี ้                                                                                                           
  (1) ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน                                        
  (2) จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ                                           
  (3) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน                                                             
  (4) จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ
  (5) จัดทําคําสัง่การให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ  โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชน
ทั้งเวลา ทําการช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ                                                                             
  (6) การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน                                
 4) ประกาศเปิดเผยข้อมูลและมาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการจัดทำ
แผนภูมิ  แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกบัการบริการประชาชน ณ ที่ทําการ และเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน                                                                                                                          
 5) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  และนาํผลดังกล่าวมาปรับปรุงการให้บริการ                       
 6) รายงานผลการประเมิน ความคิดเห็น ปัญหา และอปุสรรคต่าง ๆ ให้ผูบ้ริหารทราบ และเผยแพร่ให้
บุคลากรและสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน                                                                                                                             
 7) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                                          
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดาํเนินการ                                                                                                                   

 - 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กอง/สำนกั องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                                             
 ผลผลิต                                                                                                                                    
 1) มปีระกาศแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกบัวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ                                                
 2) มีแผนภูมิแสดงข้อมลูการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกบัการบริการ
ประชาชน ณ ที่ทําการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 ผลลัพธ์                                                                                                                      
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                             
 2) จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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2.2.2(16) ชื่อโครงการ  : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์        
                       (E-Service) 

2. หลักการและเหตผุล                                                                                                           
 การขับเคลื่อนองค์กรโดยการพฒันาระบบงานบริการ ให้อยู่ในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิง่ โดยทำใหผู้้รับบริการไดร้บ ความสะดวก รวดเร็ว ด้วยความโปร่งใสและสามารถ
ปรับตัวให้ตรงกับความต้องการใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการบริการด้วย E-Service จะ
สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการใหบ้ริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการนำเทคโน 
โลยีดิจทิัลมาประยุกต์ใช้มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มคีวามเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมลูต่าง ๆ 
นำไปสู่การวิเคราะห์ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพฒันานโยบายและการใหบริการภาครัฐ  นอกจากนั้น 
การพัฒนางานบริการภาครัฐในรูปแบบ E-Service นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขบัเคลือ่นนโยบายรัฐบาลดิจทิัล 
ซึ่งใหทุ้กหน่วยงานนําเทคโนโลยีมาประยกุต์ใช้เพื่อพฒันาคณุภาพงานบริการประชาชนอย่างเตม็ที่  เพื่อเพิ่มความ
สะดวก  รวดเร็ว  แม่นยํา  และมีประสิทธิภาพอีกทั้งต้องเป็นระบบที่ประชาชนสามารถตรวจสอบ ความโปร่งใสใน
การทํางานของภาครัฐได้อีกด้วย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มหีน้าที่บริการสาธารณะ 
และอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามภารกิจ หน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                   
 ดังนั้น จึงได้จัดทําโครงการพฒันาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยทําให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีความ
โปร่งใส 

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                          
 1) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผูม้าติดต่อ 
 2) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน                                                                      
 3) เพื่อยกระดับการพฒันาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                   
 ประชาชนผู้รับบริการในเขตพื้นทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                         
 1) แต่งตั้งคณะทํางานในการจัดทําระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส์ (E-Service)                                                                                                  
 2) กําหนดภารกจิในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ (E-Service)                                                    
 3) จัดทําระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ (E-Service) โดยประชาชนผู้รับบริการ 
สามารถขอรับบริการตามอํานาจหน้าที่หรือภารกจิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์ หรือเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต โดยเป็นช่องทางที่ช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับ  บริการไม่จําเป็นต้อง 
เดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก เช่น                                                                                       
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  - ระบบยื่นคําร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพือ่ขอจัดเกบ็กิ่งไม้ใบไม้                                 
  - ระบบยื่นคําร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพือ่ขอรับบริการถังขยะ                                               
  - ระบบยื่นชําระภาษีออนไลน์                                                                                                   
  - ระบบกรอกขอมูลคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุ/เบี้ยคนพิการที่มีช่องทางการแนบ
ไฟลเอกสารหลักฐานโดยผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                         
 4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์ (E-Service) ผ่านสื่อ 
อิเลก็ทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อออนไลน์ ฯลฯ                                               
 5) จัดทําคู่มือ/แนวทางการใช้งานระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส์                    
(E-Service)                                                                                                                          
 6) จัดทําข้อมูลสถิติการให้บริการ E-Service โดยแยกข้อมลูเป็นรายเดือนให้ครบทุกเดือน                             
 7) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน                                                                                             
 8) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                                
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณท่ีดาํเนินการ 

 - 

8. ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                    
 ทุกกอง/ทุกสำนัก องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                                 
 ผลผลิต                                                                                                                       
 มีระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์ (E-Service) อย่างน้อย 1 ภารกิจ 

ผลลัพธ์                                                                                                                                    
 1) ประชาชนผรู้ บบรการขององคกรปกครองสวนทองถน มความพงพอใจตอคณภาพการใหบรการของ
หน่วยงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมนิความพึงพอใจการให้บริการ)                                 
 2) จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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2.2.2(17) ชื่อโครงการ : มาตรการประเมนิความคุ้มค่าในการบริหารงานขององค์การบริหารงานส่วน
     ตำบลดา่นขุนทด 

2. หลักการและเหตผุล                                                                                                                       
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง  ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึง่ใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   เป็นหน่วยงานหลกัในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสําคัญในการพฒันาท้องถิ่นซึ่งนําไปสู่การพัฒนาทั่ว
ทั้งประเทศ   

         เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดมีการพัฒนาการบริหารงานขององค์กรใหม้ีความคุ้มค่าเกิด
ประสทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจขององค์กร และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดจึงได้จัดทำมาตรการประเมิน
ความคุ้มค่าในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                           
 เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานของหน่วยงานเกิดความคุ้มค่า 

 4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                     
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                       
 1) จัดทํามาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานขององค์กร                                                                               
 2) กำหนดภารกจิ โครงการ/กจิกรรม การจัดซื้อ/จัดจ้าง ทีต่้องประเมินความคุ้มค่าก่อนและหลัง
ดำเนินการ เช่น                                                                                                                                   
  - ภารกิจที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจํานวนมาก                                                                   
  - งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้ดําเนินโครงการ/กจิกรรม                                                     
  - วงเงินของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น                                                                                       
 3) จัดทําประกาศและแนวทางการดําเนินการตามมาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของ  
หน่วยงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชนได้ทราบทั่วกัน                                                 
 4) จัดทําคู่มือการปฏิบัตงิานตามมาตรการฯ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน                                 
 5) ปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินการให้มีการประเมินความคุ้มค่าตามมาตรการที่กําหนด                              
 6) ดําเนินการตามมาตรการ                                                                                                      
 7) รายงานผลการดําเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 
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6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                             
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดาํเนินการ 

 - 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                                                               
 สำนักปลัด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                              
 ผลผลิต                                                                                                                         
 1) มปีระกาศมาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของหน่วยงาน                                                            
 2) มกีารประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของหน่วยงาน                                                         
 ผลลัพธ์                                                                                                                            
 จำนวนข้อร้องเรียนด้านการบริหารงานของหน่วยงานลดลง  
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2.2.3 การจัดทาํแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   

2.2.3.(1) ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทาํแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคณุธรรมและ   
    ความโปร่งใส 

2. หลักการและเหตผุล                                                                                                          
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดให้ความสําคัญกับการป้องกันการทจุริตและยกระดับมาตรฐานการ  
ป้องกันการทจุริตให้มีความโปร่งใสความสจุริต   และบงัเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน   จึงได้ดําเนินการจัดทํา 
“แผนปฏิบัตกิาร ป้องกันการทจุริต เพือ่ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่น         
(พ.ศ.2566 - 2570)”  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลดา่นขุนทดบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตตามหลัก -
ธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                             
 1) เพื่อยกระดับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด                                    
 2) เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                          
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                            
 1) จัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบติการป้องก้นการทจุริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                        
 2) ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทําแผนปฏิบัตกิารป้องกันการ
ทุจริต, วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ                                            
 3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯตามรูปแบบ ช่องทาง ที่กําหนดรวมถึงรายงานการทําแผนฯ 
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทําแผนฯ ให้แก่ สํานักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (E -PlanNACC) 
ทางเว็บไซต์ สํานักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น                                

          4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทจุริตฯ ให้แก่
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําแผนฯ ไปสู่การปฏิบัตไิด้อย่างมีประสทิธิภาพ                                                     
 5) ปฏบิัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริตฯ                                                                           
 6) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริตฯ                                                                        
 7) รายงานผลการดําเนินการแก่ผูบริหารและหน่วยงานที่เกีย่วของ เช่น รายงานการทําแผนฯ ให้แก ่
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สํานกงานป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทจุริต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E -PlanNACC) ทางเว็บไซต์สํานักงาน ป.ป.ช http//www.nacc.go.th เป็นต้น                                                                                          
 8) เผยแพร่รายงานผลการดําเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                                 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

 7. งบประมาณดาํเนินการ 

 - 

8. ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                           
 สำนักปลัด  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                                     
 ผลผลิต                                                                                                                   
 มีแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านขุนทด พ.ศ. 2566 – 2570                                                                                             
 ผลลัพธ์                                                                                                                      
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดมีผลการประเมิน  ITA  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  (85 คะแนนขึ้นไป) 
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2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน                                                                               
2.3.1 จัดทำข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตยส์ุจริตมีคณุธรรม
จริยธรรม ใช้ดลุพินิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 

2.3.1(1) ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 

2. หลักการและเหตผุล                                                                                                               
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คํานงึถึงหลกธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทจุริต ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ   สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่เอือ้ให้เกิดการทุจริต 
ดังนั้น วิธีการบริหาร จัดการภายในองค์กรที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้
กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผูบ้ริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร  โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทจุริตภายในองค์กรของผู้บริหารและ  เจ้าหน้าที่ ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการ
ดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญที่ หน่วยงานต้องสร้างใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานตลอดจน เป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน 
และประเทศเกิดความตระหนักถงึภัยจาก การทุจริตและปฏเิสธการทุจริตในทุกรูปแบบ                                                            
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดจึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัตริาชการตาม 
หลักธรรมาภบิาล” ทีก่ําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัตริาชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรทีจ่ะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานให้สูงขึ้น 

 3. วัตถุประสงค ์                                                                                                                           
 1) เพื่อให้บุคลากรปฏบิัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล                                                                    
 2) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีม่ีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                      
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                            
 1) จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏบิัติราชการตามหลักธรรมาภบิาล”                                            
 2) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการจดัทำข้อตกลงการปฏิบัตริาชการตามหลักธรร
มาภิบาล                                                                                                                     
 3) ทกุส่วนราชการจัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีใน
การ ประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น                                                                  



๙๙ 

 

 
 
 
  

      - ปฏบิัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัต ิ                                                                              
      - ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอํานาจหน้าที่                            
      - ไม่ให้เจ้าหน้าที่ให้บริการเอือ้ประโยชน์หรือเลือกปฏิบตัิต่อผู้ใช้บริการเนือ่งจากความสมัพันธ์ ส่วนตัว 
เป็นต้น โดยกําหนดจัดทําเป็นข้อตกลงรายบุคคลระหว่างผู้บงัคับบญัชากับผู้ใต้บังคับบัญชา  ได้แก่                                                                                                              
่                   - ผู้บริหารหน่วยงานกับผู้อํานวยการสํานัก/กอง                                                                        
      - ผู้อํานวยการสํานัก/กอง กับ ผู้อํานวยการ กลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน                                                                                                                          
      - ผู้อํานวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบญัชา                              
 4) รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทกุส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบและอนมุัต ิ                                                                                                                            
 5) ชี้แจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ                                                                                           
 6) ประเมินผลการปฏบิัติงานตามข้อตกลง                                                                                           
 7) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                                    
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดาํเนินการ                                                                                                               
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                                                         
 ทุกกอง/ทุกสำนัก ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                                          
 ผลผลิต                                                                                                                                 
 มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัตริาชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดบับุคคล                                               
 ผลลัพธ์                                                                                                                       
 จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 

  

 

 

 

2.3.1(2) ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทาํข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
            ด่านขุนทด 



๑๐๐ 

 

 
 
 
  

2. หลักการและเหตผุล                                                                                                                   
 พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี    โดยเฉพาะอยางยิ่งให้คํานึงถงึความ
รับผิดชอบของผู้ปฏบิัติงานการมสี่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมลู การติดตาม ตรวจสอบ และการ 
ประเมินผลการปฏบิัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกจิ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก
เกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อ คณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากบัการปฏิบัติราชการ      
โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ โดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ รวมทัง้มาตรา 45 กําหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกบัผลสมัฤทธ์ิของภารกจิ คุณภาพการให้บริการความพึงพอใจของประชาชนผู้รับ
บริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด  องค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านขุนทด  จึงได้จัดให้มีการจัดทําข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัตริาชการ โดยมีการลงนามในข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขนุทดกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด และ
หัวหน้าสำนกัปลัด/ผู้อำนวยการกอง และใหม้ีการลงนามจัดทำข้อตกลงทุกปี   เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                           
 1) เพื่อใหก้ารปฏิบติราชการตามข้อตกลงการปฏิบตริาชการของหน่วยงานระด ับสํานัก/กอง/ฝ่าย       
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด                                                           
 2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                             
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                       
 1) จัดทําข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบญัชาเป็นลายลกัษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทําข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบติราชการดังกล่าวบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสทิธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลผุลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน 
โดยได้มีการลงนาม บันทึกข้อตกลงการปฏิบัตริาชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดพร้อม คณะทํางานได้ร่วม
กันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัด ในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัตริาชการแต่ละมิติ ดังนี ้                                   
      1.1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน                                                       
      1.2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ                                                



๑๐๑ 

 

 
 
 
  

      1.3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ                             
      1.4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                            
      1.5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน                               
      1.6) การพฒันาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ                                                 
 2) ชี้แจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ และผู้ปฏบิัติงานทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกบัตัวชี้วัดและกรอบ  
การประเมินผลการปฏิบัตริาชการ                                                                                                           
 3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัตริาชการอย่างเหมาะสม เช่น                                           
     - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคำรับรองการ 
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด           
เป็นต้น                                                                                                                                   
     - ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กำกบัดและตัวชี้วัด และผู้ จัดเก็บ
ข้อมูล เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ หน่วยงานในการ
กำกับดูแลและติดตาม ผลการดําเนินงานดงักล่าว                                                                                  
 4) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพือ่ให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัด ที่กําหนด                                                                                                                     
 5) วัดผลลพัธ์ที่ได้จากการปฏิบัตงิานเปรียบเทียบกบัค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน                             
 6) ประสานงานกบัหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏบิัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลผุลสัมฤทธ์ิตาม  
เป้าหมายที่กําหนดไว้                                                                                                        
 7) รายงานผลการดําเนินงาน 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                                  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดาํเนินการ                                                                                                                         
 - 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                                                               
 ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                              
ผลผลิต                                                                                                                                                     
 มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัตริาชการระดับสํานัก/กอง           



๑๐๒ 

 

 
 
 
  

ผลลัพธ์                                                                                                                              
 จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 มีการจัดทำแผนภูมิขัน้ตอน/คู่มือปฏิบัติงานและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการ
 ประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน  เปิดเผย  ณ  ที่ทำการและในระบบ
 เครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.3.2(1) ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์



๑๐๓ 

 

 
 
 
  

2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ                                                                                          
 ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจำนวนมาก กำหนดให้การประกอบกจิการของ
ประชาชนต้องผ่านการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจ้ง ในการขออนุญาตดําเนิน 
การต่างๆ กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าแห่งเดียว หรือหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบบัไม่ได้กําหนด ระยะเวลา 
เอกสารและหลักฐานที่จําเป็น  รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน  ทําให้เกิดความคลุมเครือ  ไม่ชัดเจน  
อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสารถในการประกอบธุรกิจของ
ประเทศในเวทีการค้าโลก ดังนั้น เพื่อให้มีกฎหมายกลางทีม่หีลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย 
เอกสารหรือหลกัฐาน ที่ใช้ประกอบคําขอสถานที่ให้บริการ ค่าธรรมเนียม อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนของประชาชน 
และเพิม่ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการของภาครัฐ ให้เกิดความโปร่งใสในการปฏบิัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่  เปิดเผยขั้นตอนระยะเวลาใหป้ระชาชนทราบที่ชัดเจน จึงจำเป็นตอ้งจัดทำคู่มือสำหรับประชา
สำหรับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ ตามพระราชบญัญัตอิํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ที่กําหนดให้การกระทําใดจะตอ้งได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทํา “คู่มือสําหรับ
ประชาชน” เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับ
บริการจากหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                     
 1) เพื่อให้มีคู่มือสําหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 กําหนด                                                                                                          
 2) เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอ สถานที่ให้
บริการ                                                                                                                                   
 3) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน                                                                      
 4) เพื่อยกระดับการพฒันาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                           
  ประชาชนและผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่นขุนทด 

5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                                  
 1) แต่งตั้งคณะทํางานในการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน                                                              
 2) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน                                                          
 3) จัดทําคู่มือสําหรับประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นคํา
ขอขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลกัฐานที่ต้องใช้ เป็นต้น                                    



๑๐๔ 

 

 
 
 
  

 4) ปิดประกาศคู่มือสําหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์                                                                                                                       
 5) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

 6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                                          
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดาํเนินการ                                                                                                               
 - 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                                                                         
 ทุกกอง / สำนกั องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                                 
 ผลผลิต                                                                                                                             
 มีคู่มือสําหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558 กําหนด เผยแพร่ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์             

 ผลลัพธ์                                                                                                                          
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ)                                                                                                                             
 2) จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 

 

 

 

 

 

2.3.2(2)ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจา้หน้าที่องค์การบริหาร
          ส่วนตำบลดา่นขุนทด  

2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ                                                                                
 พระราชบัญญัตกิําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ รวมทั้งภารกิจเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ 
แก่ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เป็นจํานวนมาก    โดยบุคลากรองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่งมี



๑๐๕ 

 

 
 
 
  

หน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นมีภารกิจทีต่้องปฏิบัตงิานที่หลากหลาย ดังนั้น จงึมีความจําเป็นที่
จะต้องจัดทําคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพือ่ให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  โดยคู่มือการ
ปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทํางานที่มจีุดเร่ิมต้น และจุดสิ้นสุดของ
กระบวนการ ระบุถึงขั้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มักจัดทําขึ้นสําหรับงานที่มีความซบัซ้อน    
มีหลายขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับหลายคน สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเมือ่มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบติงาน  
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัตงิาน 

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                    
 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน                                                                               
 2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรทําอะไรก่อนและหลัง ควรปฏบิัติงานอย่างไร เมื่อใด กับใคร                                                                                                                            
 3) เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ เป้าหมายขององค์กร                          
 4) เพื่อให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 

4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                      
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

 5. วิธีดําเนินการ                                                                                                                                 
 1) แต่งตัง้คณะทำงานในการจัดทำคูม่ือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น                                                                                                                                  
 2) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทําคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัตงิานสําหรับเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                         
 3) จัดทําคู่มือหรือมาตรฐานการปฏบิัติงานสําหรับเจ้าหน้าทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้ยึดถือ
ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้มีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติงานภารกจิใด สําหรับ
เจ้าหน้าที่  หรือพนกังานตําแหน่งใด กําหนดวิธีการขั้นตอนในการปฏิบัตงิาน                                               
 4) ปิดประกาศคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัตงิานสําหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เพื่อให้
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทราบ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ เช่น 
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ                                                                   
 5) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน                                                                                                
 6) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                                        
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดาํเนินการ                                                                                                                
      -                                                                                                                                     



๑๐๖ 

 

 
 
 
  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                                                                
 ทุกสำนัก /ทกุกอง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                               
 ผลผลิต                                                                                                                   
 มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ทำให้การปฏิบัติงานเป็น
มาตรฐานเดียวกัน   

 ผลลัพธ์                                                                                                                         
 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2(3) ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํามาตรฐานการให้บริการประชาชน 

2. หลักการและเหตผุล                                                                                                                 
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด   ให้ความสําคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้
บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่  โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรมและ
ความเสมอภาค  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคํานึงถึงการจัดทําบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอํานาจ



๑๐๗ 

 

 
 
 
  

หน้าที่   และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้น ๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนญุาต   และการใช้
อํานาจอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการโดยยึดหลกักฎหมาย ระเบียบ และคํานึงถงึความถูก  
ต้องชอบธรรม   ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อ 
ประชาชนในพื้นที่ และผู้ที่มาประกอบกิจการในพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่แบ่งแยกด้านเพศ ถิ่น
กําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกจิ
และสงัคม  ความเชื่อ ทางศาสนา การศึกษา และอื่นๆ สอดคล้องกบัมาตรา 8 แห่ง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก
เกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ทีไ่ด้กําหนดให้ส่วนราชการจะต้องดําเนินการโดยถือว่า
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทีจ่ะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต สามารถ ตรวจสอบได้                                                                                                   
 ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการให้บริการประชาชนมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  สามารถ 
ตอบสนอง ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน และ
ไม่เลือกปฏิบัติ จงึได้จัดทําโครงการมาตรฐานการให้บริการประชาชน  

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                              
 1) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชน      
เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ                                                                  
 2) เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ   
 3) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการให้บริการได้ 

4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                  
 ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                    
 1) จัดตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการให้บริการประชาชน                                                           
 2) จัดให้มีการประชุมคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการให้บริการประชาชน                                           
 3) จัดทําประกาศมาตรฐานการให้บริการและแนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการ
และ ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน                                                                                     
 4) ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด เช่น                                          
     - ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจบุัน                                                                    
     - ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน                                                
 5) เผยแพร่มาตรฐานการใหบริการประชาชน ณ ท่ีทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน 
เช่น                                                                                                                                       
    - จัดทำป้ายแสดงแผนภูมิขั้นตอน มาตรฐานระยะเวลาใหบ้ริการอย่างชัดเจน   พร้อมระบผุู้รับผิดชอบ
ให้บริการในทกุกระบวนการ ณ จุดให้บริการ                                                                        



๑๐๘ 

 

 
 
 
  

    - จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสมัพันธ์เผยแพร่มาตรฐานและแนวทางปฏบิัติการให้บริการประชาชน                                                                                                                             
    - จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ                           
 6) มกีารติดตามประเมินผลการให้บริการตามมาตรฐานที่กำหนด โดยการประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการ                                                                                                                                   
 7) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                              
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดาํเนินการ 

 - 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                                                               
 ทุกสำนัก/ทุกกอง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  

 ผลผลิต                                                                                                           
 1) หน่วยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับวิธีการให้บริการประชาชน                                        
 2) มกีารเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบผุู้รับผิดชอบงานให้
บริการในทุกกระบวนการ ณ ที่ทําการและในเว็บไซต์หน่วยงาน 

 ผลลัพธ์                                                                                                                        
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80                                                                                                      
 2) จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนลดลง 

 

2.3.3  มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
 ดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้เกิดประโยชนส์ูงสุดต่อ ชุมชน
และประชาชน 

2.3.3(1) ชื่อโครงการ : มาตรการออกคําสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลดา่นขนุทด 

2. หลักการและเหตผุล                                                                                                             
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งทีม่ี
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อํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542  และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องทําอกีมากมายในการให้
บริการสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งนี้ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการ
อํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกจิมมีากมาย  ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจาย
อํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสํานัก  กอง  
และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรค อย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความ
สะดวกอันอาจเป็นสาเหตหุนึ่ง ของการกระทําการทจุริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัตริาชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผล
ให้ระบบการให้บริการภาครัฐ เสื่อมประสิทธิภาพ                                                                           
 เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยให้มีอํานาจและหน้าทีจ่ัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น   บริหารกิจการในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มุ่งหวังให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏบิัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนําหลักการบริหารจัดการที่ดหีรือธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารงาน ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตาม
หลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้าง
เง่ือนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการออกคําสั่ง มอบหมายขององคก์ารบริหารส่วนตำบลด่าน
ขุนทด 

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                        
 1) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการใหบ้ริการประชาชนให้ได้ร้บความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน                                                                                                                                 
 2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน                                                          
 3) เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทกุระดบั                             
 4) เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทจุริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                  
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                        
 1) จัดทําคําสัง่มอบหมายงานในการสั่ง อนญุาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนงัสอืสัง่
การ เช่น คําสั่งมอบหมายงานของนายกอบต. ปลัดอบต. และหัวหน้าส่วนราชการ นายกอบต. มอบหมายให้รอง
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นายกอบต. นายกอบต.มอบหมายให้ปลัดอบต. รองปลัดอบต. และหัวหนาส่วนราชการ ปลัดอบต.มอบหมายให้
รองปลัดอบต. ปลัดอบต.มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น                                                                                                                   
 2) จัดทําหนงัสอืแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอาํนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ                                                                                                                                                  
 3) จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ                                                                           
 4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏบิัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                       
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดาํเนินการ 

 - 

8. ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                               
 สำนักปลัด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                                         
 ผลผลิต                                                                                                                       
 มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัตริาชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 

 ผลลัพธ์                                                                                                                      
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้
บริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80                                                                                  
 2) จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จํานวนเร่ืองร้องเรียนทจุริต ลดลง 

 

 

2.3.3(2) ชื่อโครงการ : มาตรการกระจายอํานาจขององค์การบริหารส่วนตำบลดา่นขุนทด 

2. หลักการและเหตผุล                                                                                                             
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง    
ส่วนทองถิ่นผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะประสบปญัหาด้านการ
อำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกจิมมีากมายไปรวมอยู่กบัฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจาย
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อำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสํานัก กองและ  
ฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า  ประชาชนไม่ได้รับความ
สะดวกอันอาจเป็นสาเหตหุนึ่งของการกระทําการทจุริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผล
ให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ                                                                                     
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ที่กําหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของ
รัฐไม่มีขั้นตอน การปฏิบัติงานเกินความจําเป็น   ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ การบริหารงานมปีระสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเง่ือนไขขั้นตอนที่
มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการกระจายอํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                      
 1) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการใหบ้ริการประชาชนให้ได้ร้บความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน                                                                                                         
 2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน                                                         
 3) เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทกุระดบั                       
 4) เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทจุริตและประพฤติมิ
ชอบ ในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                       
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                       
 1) ดําเนินการชี้แจงให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบ แก่บุคลากรในหน่วยงาน                           
 2) เพิ่มการมอบอํานาจบางเร่ืองให้ระดับรองผู้บริหารหรือพนักงานท้องถิ่นในการอนมุัติ อนุญาต                
 3) จัดทําคําสัง่มอบหมายผู้รักษาราชการแทนกรณีไม่อาจปฏิบัติงานได ้                                                               
 4) จัดทําคําสัง่มอบหมายงานในการสั่ง อนญุาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ หนังสือสั่ง
การ เช่น คําสั่งมอบหมายงานของนายกอลคก์ารบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
ขุนทด และหัวหน้าส่วนราชการ  นายก อบต. มอบหมายให้รองนายก อบต. นายก อบต.มอบหมายใหป้ลัด อบต. 
รองปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัด อบต. มอบหมายให้รอง อบต. ปลัด อบต.มอบหมายให้หัวหน้าส่วน
ราชการ                                                                                                                               
 5) กรณีการลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดทําบัญชีสรุปการมอบอํานาจแนบท้าย
คําสั่ง                                                                                                                                     
 6) กรณีอํานาจเฉพาะของผู้บริหารไม่สามารถมอบอํานาจได้ หรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบอํานาจให้ผู้มี     
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หน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ให้จัดทําเป็นคําสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย                                                    
 7) จัดทําหนงัสอืแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอาํนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ    
ถือปฏิบัติ                                                                                                                                
 8) จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ                                                                          
 9) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏบิัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือ
 10) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                                  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดาํเนินการ  

 ไม่ใช่งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                     
 สำนักปลัด  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                                        
 ผลผลิต                                                                                                                        
 มีคําสั่งมอบหมายงาน  มอบอํานาจ  รักษาราชการแทน  จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ                       
 ผลลัพธ์                                                                                                                         
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                              
 2) จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จํานวนเร่ืองร้องเรียนทจุริต ลดลง 

  

 

 

มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1  การส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ  

3.1.1 (1) ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 
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2. หลักการและเหตผุล                                                                                                                 
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดเห็นความสําคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 
และเท่าเทียม  โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน  เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึง
ศักยภาพ  ความคิดเห็น  ความต้องการ  เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมกําหนดแนว
ทางการดําเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
ด้วยการจัดทําโครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟงัความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนิน
กิจการตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด   โดยเฉพาะการดําเนินกจิการที่จะมีผลกระทบ 
ต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ ประชาชนในชุมชุน เพือ่นํามาเป็นข้อมูลการพฒันา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                          
 1) เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟงัความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินกจิการตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด                                                                                         
 2) เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน                                                                
 3) เพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแกป้ัญหา และสงเสริมระบอบ
ประชาธปไตยแบบมีส่วนร่วม                                                                                                              
 4) เพื่อนํามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                            
 5) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม                                                                               
 6) เพื่อจัดเกบ็ข้อมลูพื้นฐานทีเ่ป็นมาตรฐานสามารถนำไปใชป้ระโยชน์ในการจัดทำแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                 
 ชุมชน/หมู่บ้าน/ตําบล ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                                 
 1) จัดทําคําสัง่มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการจดัเวทีประชาคม                                            
 2) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วม
ประชุม ประชาคม เพื่อกําหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพฒันาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา  และ
สถานที่ที่เหมาะสม สอดคล้องกบัวิถีชุมชน ไม่ชี้นํา และครอบคลุมจํานวนประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่ อย่าง
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน                                                                                                              
 3) นําผล/ข้อเสนอต่าง ๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ผ่านการจัดทําแผนพฒันาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ/เทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย                                            
 4) ติดตามประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชนทราบ 
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6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                                   
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดาํเนินการ                                                                                                    
 20,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                       
 สำนักปลัด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                           
 ผลผลิต                                                                                                                      
 มีการจัดประชุมเวทปีระชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทกุพื้นที่ อย่างเสมอภาค และเท่า
เทียมกัน                                                                                                                        
 ผลลัพธ์                                                                                                                       
 1) ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน                                         
 2) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน                                                                                            
 3) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1(2) ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหาร
   ส่วนตำบลด่านขุนทด 

2. หลักการและเหตผุล                                                                                                                 
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด มอีํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ ทัง้ในเร่ืองการจัดหา
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รายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลด่านขุนทด จะบริหารงานให้มีประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน   จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล                        
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผน 
พัฒนาท้องถิ่น การจัดทํางบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด และร่วมดําเนินการโครงการ 
รวมทั้ง ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกดิการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

 3. วัตถุประสงค์                                                                                                                       
 1) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการเสนอข้อคิดเหน็ในการจัดทําแผนพฒันาท้องถิ่นของตน        
 2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการติดตามการจัดทําแผน/โครงการต่างๆ ของตน                  
 3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการติดตามการปฏบิัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส             
 4) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนบัสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ ตามแผนพฒันาท้องถิ่นของตน 

4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                    
 ประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                          
 1) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจดัทํางบประมาณ ดังนี้                                 
     1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดทํา
แผน พัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มคีุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้
าร่วมเป็น คณะกรรมการ/คณะทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจํานวนสัดส่วนที่มีผลต่อการตัดสินใจใน
การบริหาร โครงการ/กจิกรรมต่าง โดยให้คณะกรรมการฯ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้                                          
        - การมส่ีวนร่วมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ                                                                       
        - การมส่ีวนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัตริาชการ                                                       
        - การมส่ีวนร่วมดําเนินการตามโครงการ                                                                       
     1.2) จัดทําร่างแผนพฒันาท้องถิ่น                                                                                                
     1.3) เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ใหป้ระชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในการปรับปรุง
การจัดทํา แผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                                         
     1.4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพฒันาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน                                                                                                                             
     1.5) เสนอแผนพฒันาท้องถิ่น ตามขั้นตอนต่อไป                                                                           
     1.6) เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน                                                                   
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     1.7) รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
ผู้บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพฒันาท้องถิ่นต่อไป                          
 2) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เร่ืองระเบียบว่าด้วยการใหป้ระชาชนเข้าฟังการประชุมและ
การปรึกษาของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ให้ม่ความเหมาะสมกบับริบทแตละพื้นที่ รวมทัง้ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
วันเวลาและกำหนดการประชุมสภาท้องถิ่น 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                                  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดาํเนินการ                                                                                                             
 - 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                                                                     
 สำนักปลัด 

 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                          
 ผลผลิต                                                                                                                       
 1) มกีารจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเหน็ในการจัดทําแผนพฒันาท้องถิ่น และมีช่อง
ทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดทําแผน/โครงการต่าง ๆ                                                             
 2) องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดทําแผนพัฒนา   
ท้องถิ่น                                                                                                                                              
 ผลลัพธ์                                                                                                                           
 เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการด้านต่าง ๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนเพิม่ขึ้น 

 

 

 

 

3.1.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการดาํเนินงาน   

3.1.2 (1) ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏบิัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล      
    ด่านขุนทด 
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2. หลักการและเหตผุล                                                                                                                    
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนทองถิ่นต้องดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ซึง่เป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏบิัติราชการว่าสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายหรือไม่ตลอดจน
เป็นการตรวจสอบการปฏิบติราชการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไขส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่าง ๆ ต่อไป                                                                                                                                     
 เพื่อให้การประเมินผลการปฏบิัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรมซึง่จะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัตริาชการ ลดขั้นตอนการปฏบิติ งาน 
และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของ ประชาชนโดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกจิการ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงดําเนินการ จัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏบิัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านขุนทด 

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                              
 1) เพื่อส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัตริาชการ และร่วมปรับปรุง 
แก้ไขโครงการต่างๆ ในแผนพฒันาท้องถิ่น                                                                              
 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารงานส่วนตำบลด่านขุนทดให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้                                                                                                                            
 3) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทจุริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล       
ด่านขุนทด   

4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                
 ประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด    

5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                                   
 1) ประสานกบัส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล                                                      
 2) จัดทําโครงการและขออนมุัติโครงการ                                                                                         
 3) จัดทําประกาศประชาสมัพันธ์การดําเนินโครงการ                                                                              
 4) จัดทําคําสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา                                                          
       (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน                 2 คน                                                       
       (2) ผู้แทนสมาชิกสภา                                                   2 คน                                                              
     (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                      2 คน                                                         
     (4) ปลัดอบต.                                    เป็นกรรมการและเลขานุการ                       
     (5) หัวหน้าสํานักปลัด                                          เป็นผู้ช่วยเลขานุการ                                      
     (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป                                            เป็นผู้ช่วยเลขานุการ                                                 



๑๑๘ 

 

 
 
 
  

ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการดงันี้                                                                                                     
     (1) ประเมินผลการปฏิบัตริาชการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุทดตามหลกัเกณฑ ์ และวิธีการ
บริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี                                                                                                
     (2) ประเมินผลการปฏิบัตริาชการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ปีละ 2 คร้ัง เป็นอย่าง    
น้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนทองถิ่นทราบ เพื่อนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข  ส่งเสริม  พัฒนา  ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด                                                                                                          
      (3) จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การ บริหาร
ส่วนท้องถิ่นสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปี                                                                              
      (4) ดําเนินการเร่ืองอื่นๆ ตามที่องคก์ารบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดมอบหมาย                           
      (5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา                                                          
      (6) ดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพฒันา                                                                        
      (7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพฒันาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ 
บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น                                                        
      (8) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ                            
      (9) เผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่นให้ประชาชนทราบ ผ่านช่องทางที่ 
หลากหลาย เช่น เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสมัพันธ์ ฯลฯ   
     (10) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                                 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดาํเนินการ                                                                                                            

          -                                                                                                                                                                

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                                                          
 สำนักปลัด 

 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์   

          ผลผลิต                                                                                                                       
 1) มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพฒันา                                    
 2) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการ    



๑๑๙ 

 

 
 
 
  

ต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                                              
 ผลลัพธ์                                                                                                                
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 (2) ชื่อโครงการ : โครงการประชุมสภาสญัจร 

2. หลักการและเหตผุล                                                                                                                  
 ตามหลกัการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยการส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชนไม่ว่าจะเป็น 



๑๒๐ 

 

 
 
 
  

เร่ืองสทิธิหน้าที่ การร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผลประโยชน์ รวมทั้งการมส่ีวนร่วมกําหนดแนวทางการแก้ไข  ปัญหา
และพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ประกอบกับพระราชบัญญัตกิาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 17 (8) ได้ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น                         

          ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตน  จึงส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามาตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหารฯ  และสมาชิกสภาฯ   ก่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานทั้งยัง  
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็นความต้องการความจําเป็นในแตล่ะหมู่บ้านผ่านการ
ประชุมสภาสญจร จึงได้จัดทํา “โครงการประชุมสภาสญัจร” ขึ้น โดยเป็นโครงการต่อเนื่อง  เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้ามามส่ีวนร่วมในกิจกรรมการประชุมสภาฯ  เป็นการแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการปฏิบัตงิานของ
บุคลากรในหน่วยงาน และยังส่งเสริมให้ประชาชนกล้าแสดงความคิดเห็นผ่านที่ประชุมสภาฯ 

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                   
 1) เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับฟังการประชุมสภาฯ ของท้องถิ่นของตน                                            
 2) เพื่อปลูกฝังระบบประชาธิปไตยให้กับประชาชน และเยาวชนให้สัมผสักบัระบบสภาฯหรือการประชุม
สภาฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                        
 3) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการบริหารงานเพือ่ประชาชน จากการเข้ารับฟังการประชุม
สภาฯ                                                                                                                                     
 4) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือเสนอปัญหาในการประชุมสภาท้องถิ่น 

 4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                          
 ประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                    
 1) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เร่ือง ระเบียบว่าดว้ยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชมและการ
ปรึกษาของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกบับริบทแต่ละพื้นที่                                            
 2) ประชาสมพันธ์เกี่ยวกับวันเวลาและกําหนดการประชมุสภาทองถิ่น เพื่อประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนเข้
าร่วม รับฟังการประชุมสภาผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไชต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ 
ประกาศ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสมัพันธ์ หนังสือเชิญ ฯลฯ                                                                             
 3) ถ่ายทอดการประชุมสภาผ่านช่องทางทีห่ลากหลาย เช่น เว็บไชต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออน
ไลน์ เสียงตามสาย ฯลฯ                                                                                                              
 4) เผยแพร่รายงานการประชุมสภาให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                                  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 



๑๒๑ 

 

 
 
 
  

7. งบประมาณดาํเนินการ 

 - 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                                                      
 สำนักปลัด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                           
 ผลผลิต                                                                                                                        
 จัดประชุมสภาสัญจร ไม่น้อยกว่าปีละ 3 คร้ัง                                                                            
 ผลลัพธ์                                                                                                                               
 1) ประชาชนได้มีโอกาสรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่นของตน                                                               
 2) ประชาชน และเยาวชนได้สัมผัสกับระบบสภาฯ หรือการประชุมสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านขุนทด                                                                                                                        
 3) ประชาชนมีความเข้าใจในการบริหารงานเพื่อประชาชน จากการเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ                             
 4) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสของหน่วยงาน                                                
 5) ประชาชนสามารถเสนอความคิดเห็น ความต้องการให้ทีป่ระชุมสภาฯ ได้รับทราบเพื่อแก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

  

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจหนา้ที่ขององค์กร                                  
โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

3.2.2 มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทาง ที่หลากหลาย 



๑๒๒ 

 

 
 
 
  

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึง การได้รับเร่ือง   
ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกีย่วกับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

3.2.1 /3.2.2 / 3.2.3 ชื่อโครงการ  : มาตรการจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหาร
          ส่วนตำบลดา่นขุนทด 

2. หลักการและเหตผุล                                                                                                         
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดเห็นความสําคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเร่ืองราวร้อง
ทุกข์ และเร่ืองร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการนํามาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานบริการสาธารณะ
และการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล โปร่งใส  จึงได้จัดทํามาตรการ 
จัดการเร่ืองราวร้องทกุข์/ร้องเรียนเพือ่กำกบัติดตามในการจดัการเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  รวมทั้งพัฒนา
ปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผล
ดําเนินการเร่ือง ร้องทุกข์ และเร่ืองเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทัง้จัดให้มี
การประชาสมัพันธ์ เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

 3. วัตถุประสงค์                                                                                                                          
 1) เพื่อกํากบัติดตามการจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด     
ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม                           
 2) พฒันาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล 
และการแจ้งผลการดําเนินการเร่ืองร้องทกุข์และเร่ืองร้องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 

4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                             
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                        
 1) จัดตั้งคณะทํางานมาตรการจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด                                                                                               
 2) ประชุมคณะทํางานฯ  มาตรการจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน-
ขุนทด เพื่อกํากบัติดตามการจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไข     
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก                                                  
 3) คณะทํางานฯ กําหนดมาตรการในการกํากบัติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้                                       
      3.1) การจัดการเร่ืองร้องเรียนทั่วไป                                                                                       
   - กำหนดใหมก่ารจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององคก์ารบริหารส่วนตำบล
ด่านขุนทด                                                                                                                            
  - กํากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน 
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และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง                                                                                           
   - กําหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน                                                  
   - กําหนดให้มีการพฒันาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา 
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดําเนินการเร่ืองร้องทุกข์และเร่ืองร้องเรียนต่าง ๆ                                
   - กําหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสม ภายใน 15 วัน หากไม่สามารถดําเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องใช้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ                             
   - กําหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดําเนินการหรือ 
ความ ก้าวหน้าผลเร่ืองร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทัง้มีช่องทางในการติดตามเร่ืองร้องเรียนให้ผู้ร้อง เรียน
สามารถ ติดตามผลได้ด้วยตนเอง                                                                                                 
      3.2) การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทจุริต และประพฤตมิิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน                          
  - จัดทําคู่มือหรือแนวทางดําเนินการต่อเร่ืองร้องเรียนทีเ่กี่ยวข้องกับการทจุริตและประพฤติ      
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอี่ยด เช่น รายละเอียดวิธีการที่ บุคคลภายนอก
จะทําการร้องเรียนรายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเร่ืองร้องเรียน ส่วนงานที่ รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ เป็นต้น                                                                                                                                
  - กําหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน                                                               
  - กําหนดช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการทจุริตและ ประพฤติมิ
ชอบ ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป  เพื่อเป็นการ       
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส                                                                                                                  
  - จัดทําข้อมูลสถิติเร่ืองร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน              
  - จัดทําข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเร่ืองร้องเรียน เช่น จํานวนเร่ือง เร่ืองที่ดําเนินการแล้ว
เสร็จเร่ืองที่อยู่ระหว่างดําเนินการ ฯลฯ                                                                                                                 
 4) จัดทําคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเร่ืองร้องเรียน ร้องทกุข์ และคู่มือแนวทางการจัดการต่อเร่ือง
ร้องเรียน การทุจริตแนวทางดําเนินการต่อเร่ืองร้องเรียนทีเ่กีย่วข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้ประสทิธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน                                               
 5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านขุนทดให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน                                                                       
 6) จัดทําฐานข้อมูลเร่ืองร้องเรียน มีการวิเคราะห์และกําหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขไม่ให้ 
เกิดปัญหาในลักษณะเดิมขึ้นอกี                                                                                                  
 7) รายงานสรุปผลการดําเนินการเร่ืองร้องเรียน พร้อมระบปุัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ                                                                                                                   
 8) คณะทํางานฯ กํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดําเนนิการตามมาตรการ                                            
 9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ                                                                   
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 10) รายงานสรุปผลการดำเนินการเร่ืองร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผูบ้ริหาร
รับและเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                                 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดาํเนินการ                                                                                                               
 - 

8. ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                           
 สำนักปลัด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                                          
 ผลผลิต                                                                                                                                
 1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเร่ืองราวร้องเรียน/ร้องทุกข์                                                                        
 2) มกีารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์                                            
 3) มกีารเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทกุข์/ร้องเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเร่ืองร้องเรียน                                                                                                     
 4) มกีารแจ้งผลการดําเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเร่ืองร้องเรียน ให้ผูร้้องเรียนทราบ รวมทัง้มีชองทาง
ในการติดตามเร่ืองร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง                                                   
 5) มกีารกํากับติดตามการจัดการเร่ืองราวร้องทกุข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ให้
สามารถ ตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการ
ที่กําหนดไว้                                                                                                                      
 ผลลัพธ์                                                                                                                          
 ประชาชนเกิดความพงึพอใจต่อการดําเนินการเร่ืองร้องทกุข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน การทุจริต 

3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือขา่ยภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการป้องกันตรวจสอบและต่อตา้น การทุจริต                                                                                                                    
3.3.1(1) ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต       
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2. หลักการและเหตผุล                                                                                                                      
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจบุัน   เป็นปัญหาและอุปสรรคสําคญัในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์  การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวก
พ้องดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมืองหรือผู้
มีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตสํานึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งทีล่ดน้อยถอยลง   และยังมองเห็นว่า
การทจุริตเป็นเร่ืองปกติ ทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่ง
เกี่ยวนอกจากนั้นสภาพปัญหา บางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์  
ปัญหาการทจุริตเป็นปัญหาทีส่่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิสงัคม และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแก้
ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธ์ิผลอย่างมี ประสทิธิภาพ จึงจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจงัและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน                                              
 เพื่อส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบการทุจริต  จึงได้จัดทํา
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวงการทจุริต เพือ่ส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทจุริตให้กับภาคประชาชน รวมถึง
ส่งเสิ่มสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพือ่ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทจุริต 

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                    
 1) เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทจุริตให้ภาคประชาชน                                                    
 2) ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                 
 ประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                 
 1) จัดทำสือ่ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสมัพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสมัพันธ์ ณ ชุมชนต่าง ๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการเว็บ
ไซต์ของหน่วยงาน                                                                                                         
 2) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทชีาวบ้านในโอกาสต่าง ๆ หรือกจิกรรมต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน             

           3) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทจุริตในหน่วยงานของรัฐ               
  4) สนบัสนุนการดําเนินการในกจิกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทจุริต                                                     
 5) เชญิผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทจุริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการบริหาร 
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

 6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                                  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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7. งบประมาณดาํเนินการ 

 - 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                                                                   
 สำนักปลัด  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  

 ผลผลิต                                                                                                                             
 1) มกีารเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกบัการต่อต้านการทจุริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อประชา 
สัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 ช่องทาง                                                                                              
 2) มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดขึ้น 

 ผลลัพธ์                                                                                                                                 
 การทจุริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 ส่งเสริมให้เครือขา่ยภาคประชาชนมีการดาํเนินการเผ้าระวังการทุจริต  

3.3.2 (1) ชื่อโครงการ : โครงการสร้างเครือขา่ยภาคประชาชนเพ่ือเฝา้ระวังการทุจริตขององค์การ  
    บริหารส่วนตำบลดา่นขุนทด   



๑๒๗ 

 

 
 
 
  

หลักการและเหตผุล                                                                                                     
 สภาพปัญหาการทุจริตก็มกัเกิดจากการใช้อำนาจของเจ้าหนา้ที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหา
การทจุริตจึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สงัคม และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแก้ไขปั
ญหาดังกล่าว ให้สัมฤทธ์ิผลอย่างมีประสทิธิภาพ จึงจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทกุภาคส่วนในการที่จะป้อง
กันและปราบปราม การทจุริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชน                                                                                                                     
 เพื่อส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้ 
จัดทํากจิกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริต 
ให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธ์ิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพือ่ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                        
 1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทจุริตในชุมชน                         
 2) เพื่อบรูณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและต่อต้านการทจุริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                           
 ประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

 5. วิธีดําเนินการ                                                                                                                       
 1) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการจัดตัง้เครือข่ายภาคประชาชนโดยรับสมัครสมาชิกเครือข่าย 
ภาคประชาชนด้วยความสมัครใจ                                                                                                      
 2) ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทจุริต                             
 3) ส่งเสริมใหป้ระชาชนชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำการทุจริต รวมเป็นเครือข่าย มสี่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและเฝ้าระวังการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                        
 4) เผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทจุริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือ ช่
องทางอื่น                                                                                                                     
 5) จัดตั้งเครือข่ายและผนึกความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนเพื่อเฝ้าระวัง และต่อต้านการทจุริต  
(ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม)                                                                                                                 
 6) ติดตามประเมินผลการดําเนินการ                                                                                                    
 7) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                                 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดาํเนินการ                                                                                                                           
 - 



๑๒๘ 

 

 
 
 
  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                                                                      
 สำนักปลัด  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                                   
 ผลผลิต                                                                                                                            
 มีประชาชนเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและต่อต้านการทจุริตขององค์การบริหารส่วนตำบล           
ด่านขุนทด                                

 ผลลัพธ์                                                                                                                         
 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทจุริตเพิ่มมากขึ้น 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3.3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต  

3.3.3 (1) ชื่อโครงการ  : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตผุล                                                                                                              
 ปัญหาการทจุริตเป็นปัญหาทีส่่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ 



๑๒๙ 

 

 
 
 
  

กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสทิธิภาพ จึงจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค  
ส่วนในการที่จะป้องกัน และปราบปรามการทจุริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริต                                                                                         
 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลผุลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการป้องกัน
การทจุริตร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทจุริต องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  จึงได้จัดทํากิจกรรมบรูณาการ 
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทจุริตเพื่อร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยม 
ในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป  

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                         
 1) เพื่อสร้างกลไกในการบรูณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนบัสนุน และสร้างค่านิยมในการ 
ต่อต้านทุจริต                                                                                                                                   
 2) เพื่อพฒันาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทกุภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง  

4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านขุนทด  

5. วิธีดาํเนินงาน                                                                                                                            
 1) จัดตั้งคณะทํางานเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทจุริต จากภาครัฐ สถานศึกษา และ    
ภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด                                                                              
 2) กําหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพือ่ต่อต้านการทจุริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน   
ภาครัฐวิสาหกจิ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด                                   
 3) หน่วยงานบรูณาการต่อต้านการทจุรติ จัดกิจกรรมเพือ่สง่เสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ 
ต่อต้านทุจริต ให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน                                                                            
 4) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทจุริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขบัเคลื่อนตาม 
แนวทาง แผนงานกิจกรรมในการบรูณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต                                                                  
 5) สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                                     
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดาํเนินการ 

 - 



๑๓๐ 

 

 
 
 
  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                                                       
 สำนักปลัด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                             
 ผลผลิต                                                                                                                        
 เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทจุริต อย่างน้อย 1 เครือข่าย                           
 ผลลัพธ์                                                                                                                      
 มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบภายใน    

4.1.1 (1) ชื่อโครงการ  : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี 



๑๓๑ 

 

 
 
 
  

2. หลักการและเหตผุล                                                                                                           
 การตรวจสอบภายในเป็นหลกัประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคมุภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพือ่ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุ
ประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรโดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกบักิจกรรมการเพิ่มมลู  ค่าของ
องค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คําปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสทิธิภาพการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล  
และดูแลให้มีการใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสีย่งจากการดําเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสําคญัที่แทรกอยู่ใน
การปฏิบัตงิานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทําอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด  
โดยผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  เพื่อจะ      
ช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานได้อย่างถูกต้อง  และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดทําแผน การตรวจสอบภายในอย่างมี มาตรฐานประกอบกับมรีะเบียบข้อบังคบั 
ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะทําให้การปฏิบติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด เป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                                
 1) เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการกํากบัดูแลที่ดีและความโปร่งใสในการปฏิบติงานป้องก้นการประพฤติมิ 
ชอบหรือการทุจริต  และเป็นการลดความเสี่ยงทีอ่าจเกิดขึ้นจนทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค ์                                                                                                                            
  2) เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอํานาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรการใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลําดบัความสําคัญ เพื่อให้ได้ผลงานทีเ่ป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร                                                                                                                           
 3) เพื่อนําผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและป้องกันการทจุริต  ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงทีอ่าจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของ
ความสําเร็จของงาน 

 4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                              
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

5. วิธีการดําเนนิการ                                                                                                                       
 1) จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกําหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และให้มี
ความเป็นอิสระในการปฏิบัตหิน้าที่                                                                                              
 2) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมลูและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสําคัญของเร่ืองที่ตรวจสอบ รวมทัง้วิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัตงิานของ 
หน่วยรับตรวจ                                                                                                            
 3) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพสัดุและทรัพยสิน รวมทั้งการ
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บริหารงานด้านอื่นๆ ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดแูลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากร ทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด                                                                             
 4) สอบทานระบบการปฏบิัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทางราชการกําหนด 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏบิัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย                 
 5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพือ่นําข้อมลูไปใช้ในการปรับปรุง 
ประสิทธิภาพการทํางาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงทีอ่าจเกิดขึ้น และป้องกันการทจุริต รวมทั้งเพื่อ
เพิ่มโอกาสของความสําเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 

6. ระยะเวลาการดําเนนิการ                                                                                                                   
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดาํเนินการ 

 - 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                                                                    
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขนุทด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                            
 ผลผลิต                                                                                                                            
 1) มหีน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหนาทีป่ฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏบิัติ
หน้าที่                                                                                                                                                       
 2) มีแผนปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน                                                                                      
 ผลลัพธ์                                                                                                                          
 1) มกีารนําผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทจุริตมปีระสิทธิภาพ                      
 2) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏบิติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด  โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน                                                                                                                             
 3) การทจุริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ 5 

 4.1.2   มีการจัดทาํและรายงานการจัดทาํระบบควบคุมภายใน   

4.1.2(1) ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตผุล                                                                                                                  
 ระบบการควบคมภายในเป็นกลไกทีส่ำคัญและเป็นเคร่ืองมอืในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐหรือเอกชนทัง้ขนาดเลก็และขนาดใหญ่     ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
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หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์   
ในอดีตที่ผ่านมา   การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้
ใช้เป็นเร่ืองๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนงัสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ 
โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบญัชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ทาง
ราชการกำหนดไว้ซึ่งไม่ครอบคลมุถึงการจัดการด้านอื่น ๆ นอกเหนอืจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่
สามารถสะทอ้นภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบ
การควบคุมที่ครอบคลุม งานทุกด้านและ สามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ  ว่ามีการ
ดําเนินงานที่มปีระสทิธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การทีร่ะบบการควบคุมภายในของรัฐยงัไม่ครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเป็นช่อง ทางร่ัวไหล ทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธ์ิผล ทั้งนี้ 
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจ เกิดจากการกําหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมาย
การปฏิบตงิานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึง่เพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยงัไม่มี
ประสิทธิภาพ เพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่
กําหนดขึ้น  และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าว ทันสมัยอยู่เสมอ                                                                                              
 เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
เหมาะสมกับการปฏบิัติงานในหน่วยงาน จึงได้กําหนดกจิกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น  

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                             
 1) เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำใหก้ารใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุม้ค่าโดยลดขั้นตอนการปฏิบัตงิานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย ด้านการเงิน
หรือด้านอื่น ๆที่อาจมีขึ้น                                                                                                        
 2) เพื่อให้มีข้อมลูและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผูบ้ริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกบัการบริหารและการปฏบิัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง                                   
 3) เพื่อให้บุคลากรมกีารปฏบิัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคบัต่าง ๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน                                                                                               
 4) เพื่อใหก้ารควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลดา่นขุนทดเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและ
เหมาะสม กบัการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะทําให้การปฏิบัตงิานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                   
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

 5. วิธีดําเนนิการ                                                                                                                           
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐาน
และ หลกัเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 52) จัดทํารายงานการ
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ประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลกัเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย                                               
  (1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่
กระทรวงการคลงักําหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)                                             
  (2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุม ภายใน : ปค.4)                                                                                                                
  (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกจิตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน (รายงานการ
ประเมินผล การควบคุมภายใน : ปค.5)                                                                                         
  (4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกบัการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
(รายงาน การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6)                                                     
 3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9                                                           
 4) นําผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพมากขึ้น                      
 5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทําการ และเว็บไซต์ของหน่วยงานและ 
สื่อสงัคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

6. ระยะเวลาการดําเนนิการ                                                                                                                             
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดาํเนินการ 

 - 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                                                         
 หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                                 
 ผลผลิต                                                                                                                      
 1) มรีายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและ 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561                                                
 2) สรุปข้อมลูผลการควบคุมภายในและจัดทําแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต 
โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข                      
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          ผลลัพธ์                                                                                                                          
 1) ระดับความพงึพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 
80 ในระดับมาก)                                                                                                                                        
 2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส                                                                                          
 3) การทจุริตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดลดลง 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต   

4.1.3(1) ชื่อโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสีย่งการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล    
   ด่านขุนทด 

2. หลักการและเหตผุล                                                                                                                             
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกําหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดตัวชี้วัดไว้ว่า 
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ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่
ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า 73 คะแนน นอกจากนี้  ยังได้นําผลการประเมิน ITA ไปกําหนด
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมนิ ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 
คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กาํหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้อง
มีคะแนนดัชนีการรับรู้การทจุริต (Corruption Perception Index-CPI) อยู่ใน อันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน และหน่วยงานทีเ่ข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 
85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้กําหนดแผนป้องกันการทจุริตและประพฤติมชอบ โดยกำหนดให้การปรับ “ระบบ” เพื่อลด
จำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการพฒันาเพื่อนําไปสู่เป้าหมาย 
“ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”                                                                                                                 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสําคญัยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเป็นหน่วย
งานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลกัการกระจายอํานาจการปกครองทีมุ่่งเน้นการ 
กระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ทอ้งถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการสง่เสริมการปกครองในระบอบประชาธปไตย 
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นถือ
เป็นกลไกสําคญัในการ พฒันาท้องถิ่นซึ่งนําไปสู่การพัฒนาทัว่ทั้งประเทศ                                                                 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดจึงได้เล็งเห็นถงึความสําคัญในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง จงึกำหนดดำเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตำบลด่านขุนทด  เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการทจุริตขึ้นในองค์กร 

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                            
 1) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทจุริตขององคก์ารบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด                                         
 2) เพื่อป้องกันการทจุริตไม่ให้เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                                                
 หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดทกุหน่วยงาน (สํานักงาน, กองงาน,  กลุม่งาน) 

5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                            
 1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติดําเนินการต่อผู้มีอํานาจ                                                                               
 2) จัดตั้งคณะทํางานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต                                                              
 3) คณะทํางานดําเนินการประเมินความเสี่ยงการดําเนินงาน/การปฏิบัตหิน้าที่/การดําเนินโครงการที่อาจ 
ก่อให้เกิดการทุจริต                                                                                                                               
 4) คณะทํางานดําเนินการจัดทํานวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
การดําเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต                                                                                             
 5) ดําเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดบัความ
เสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และช่อง
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ทางอื่น ๆ                                                                                                                        
 6) มกีารประชุมชี้แจงทําความเข้าใจมาตรการและการดําเนนิการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้แก่ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทจุริตอย่างเคร่งครัด                                                                                                                             
 7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทจุริต                                                               
 8) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                                
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดาํเนินการ 

 - 

8. ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                  
 หน่วยตรวจสอบภายใน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                            
 ผลผลิต                                                                                                                         
 1) มรีายงานการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดําเนินโครงการที่อาจ ก่
อให้เกิด การทจุริต จํานวน 1 ชุด                                                                                                     
 2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินการที่อาจ   ก่
อให้เกิด การทจุริต อย่างน้อยจํานวน 5 เร่ือง                                                                                          
 3) มกีารเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดบัความเสี่ยง 
มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น)                                                                                                         
 ผลลัพธ์                                                                                                                                  
 เร่ืองร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดลดลง 

4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเขา้ใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดใว ้

4.2.1 (1) ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ  ระเบียบ  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับ 
    ผู้บริหารและสมาภาท้องถิ่น 
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2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ                                                                                                 
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตัง้มาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏบิัติหน้าที่การดําเนินการอย่างเคร่งครัด   ปัญหาทีเ่กิดขึ้นเป็นประจําไม่ได้เกิดจากเร่ืองขาดความ
รอบคอบความชํานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑ ์
ต่าง ๆ ที่มักมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง  หรือเพิม่เตมิเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการ
ตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือ กฎเกณฑ์ เง่ือนไขทีเ่กี่ยวข้องอย่างผิดๆ  ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้
บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น ต้องตกเป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   และทําให้การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่น ขาดประสทิธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า                                         
 ดังนั้นเพื่อให้ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  เพิ่มพูนความรู้  ความเข้าใจ 
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดง รายการทรัพย์สินและหนีส้ิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
และแนวทางการปฏิบัตสิําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
รวมทั้งกฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริต และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
จึงได้จัดทําโครงการ ส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสําหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้อง
ถิ่น 

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                         
 1) เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                      
 2) เพื่อพฒันาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดให้มีความพร้อมใน
องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                          
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                          
 1) จัดทําโครงการ/แผนงาน                                                                                                      
 2) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สําหรับผู้
บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น                                                                                                                        
 3) จัดเตรียมการอบรม ได้แก่ จัดทํากําหนดการ ประสานวิทยากร จัดทําเอกสารประกอบการอบรม  
จัดเตรียม สถานที่ เชิญกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ                                                                                                
 4) อบรมให้ความรู้ตามกําหนดการ                                                                                                 
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 5) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ                                                                                        
 6) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                                    
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดาํเนินการ 

 30,000  บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                                                          
 สำนักปลัด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                            
 ผลผลิต                                                                                                                              
 1) มกีารจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบทีเ่กี่ยวข้องสำหรับผูบ้ริหารและสมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
อย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี                                                                                                                                         
 2) ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัตหิน้าที่และบริหารราชการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนผู้เข้ารับการอบรม                                                                                                                             
 ผลลัพธ์                                                                                                                           
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด บริหารราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 

 

 

 

 

4.2.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝา่ยบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องไดก้ำกำหนดใว้ โดยไม่ฝักใฝฝ่่ายใด                                                             
4.2.2 (1) ชื่อโครงการ  : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตผุล                                                                                                                   
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิง่ต่อการพัฒนาทางการเมือง  เศรษฐกิจ และสงัคม    
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทกัษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี ความพร้อมที่จะปฏิบัตหิน้าที่ 
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ในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการ ประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของ
สภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องการส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกสําคัญ ที่ใช้สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปัจจบุันองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอสิระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณ
เป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลาง ก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพือ่กําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทําให้องค์
กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศการทํางานแบบ มีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ
องค์กร สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทจุริต                                                        
 จึงได้มีการจัดกจิกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธิภาพใน
การ ปฏิบัติงานสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัตหิน้าที่ได้อย่างมีประสทิธิภาพและมี
ประสิทธิผลเกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนา
องค์กร 

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                            
 1) เพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ฝ่ายบริหาร                                                                                                                                                         
 2) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอาํนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น 

4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                   
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

5. วิธีการดําเนนิงาน                                                                                                                      
 1) จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม                            
 2) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกบับทบาทและอํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน  ข้
อบังคับ การประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 
1 คร้ัง                                                                                                                                          
 3) แต่งตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ ต่าง ๆ การแปรญัตตร่ิางข้อบัญญัตปิระจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดทําแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทจุริตขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

6. ระยะเวลาดาํเนินงาน                                                                                                                      
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดาํเนินการ 
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 - 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                                                        
 สำนักปลัด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                              
 ผลผลิต                                                                                                                          
 1) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกบับทบาทและอํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน      
ข้อบังคับ การประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปี 
ละ 1 คร้ัง                                                                                                                                 
 2) สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอํานาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้
อง ตามระเบียบ กฎหมาย                                                                                           
 ผลลัพธ์                                                                                                                        
 สมาชิกสภาทอ้งถิ่นสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารด้วยความเป็นธรรมตรงไปตรงมา 

  

  

 

 

 

 

 

 

4.3  มาตรการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต   
4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการดำเนินการต่อเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหนา้ที่                         
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.3.1 (1) ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของ
    องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด                                                                                                  
2.หลักการและเหตผุล                                                                                                                   
 ปัจจุบันปัญหาการทจุริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเร้ือรังที่นบัวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ 
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สลบัซบัซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหาลําดับ    
ต้นๆ  ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกจิ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทกุภาค   ส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรทีเ่อื้อต่อการทจุริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจ  และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ ของประเทศไทยเร่ืองการทจุริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบองค์การบริหารส่วน
ตำบลด่านขุนทดมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานสง่เสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วม
โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถเสนอเร่ือง ร้องเรียน     
แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการทจุริตจึงได้ดําเนินการจัดทํามาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับ   
แจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 
3. วัตถุประสงค์                                                                                                                           
 1) เพื่อใหก้ารตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการทจุริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส 
เป็นธรรม                                                                                                                       
 2) เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทจุริตของหน่วยงาน                                                 
 3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                    
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  

5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                     
 1) กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกบัการทุจริต และกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้ เป็นไป
ตามกฎหมายกรณีมีเร่ืองร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัตริาชการตาม อํานาจ
หน้าที่โดยมิชอบ                                                                                                                   
 2) กําหนดกระบวนการขั้นตอนในการดําเนินการร้องเรียน       

   3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดําเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดย
ทั่วกัน                                                                                                                                      
 4) กำหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางดำเนินการต่อเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกบัการทุจริต              
ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                
 5) กําหนดกระบวนการและขั้นตอนในการลงโทษผู้กระทําผดิการทจุริต                                                     
 6) กำหนดช่องทางการติดตามเร่ืองร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือ 
ความก้าวหน้า เร่ืองร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ                                                                                         
 7) กําหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทําผิดการทจุริตอย่างมีประสิทธิภาพ                                        
 8) จัดทําคู่มือ/แนวทางการดําเนินการต่อเร่ืองร้องเรียนทีเ่กีย่วข้องกับเร่ืองทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ 
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเร่ืองร้องเรียนทั่วไปและเผย
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แพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้                    
      (1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการร้องเรียน                                                                              
      (2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเร่ืองร้องเรียน                                                                                         
      (3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ                                                                                     
      (4) ระยะเวลาในการดําเนินการ  และประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดําเนินการร้อง
เรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน                                                                                       
  9) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผูรั้บผิดชอบเร่ืองร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบตงิานและ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ  ให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน โดย 
โปร่งใสและเป็นธรรม                                                                                                                           
 10) จัดทําข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริต                                                                           
 11) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                                  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดาํเนินการ                                                                                                                         
 - 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                                                        
 สำนักปลัด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                                       
 ผลผลิต                                                                                                                 
 มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทจุริต                                   
 ผลลัพธ์                                                                                                                         
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่  

 

4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนที่มปีระสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สำหรับ     
ผู้ร้องเรียน 

4.3.2 (1) ชื่อโครงการ  : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวการทุจริตองค์การ   
     บริหารส่วนตำบลดา่นขุนทด 

2.หลักการและเหตผุล                                                                                                                 
 ปัญหาการทจุริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเร้ือรังที่นบัวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ สลบัซบั 
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ซ้อนมากยิง่ขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลําดบัต้นๆ ที่
ขัดขวางการพัฒนาประเทศทัง้ในด้านเศรษฐกจิ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่  
ว่าจะ เป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็น
องค์กรที่ เอื้อต่อการทจุริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ 
ซึ่งได้ส่งผล สะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง     
ส่งผลให้ภาพลักษณ์ ของประเทศไทยเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ                                                                                                                              
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถ
เสนอเร่ือง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทจุริตขององค์กร จึงได้ดําเนินการจัดทํามาตรการ
จัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกบัการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

3. วัตถุประสงค์                                                                                                                          
 1) เพื่อใหม้ีระบบ/ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนที่มปีระสทิธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สำหรับบุคลากรและ
ประชาชน                                                                                                                                
 2) เพื่อใหก้ารตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการทจุริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส 
เป็นธรรม 

4. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                       
 ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดา่นขุนทด 

5. วิธีดาํเนินการ                                                                                                                             
 1) พฒันาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทจุริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บน หน้าเว็บ
ไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางท่วไป เพื่อเป็นการคุมครองข้อมูลของผู้แจ้ง
เบาะแส และเพื่อให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบ) และจัดให้มี  
ช่องทางการติดตามเร่ืองร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมกีารรายงานผลการดําเนินการหรือความก้าวหน้าเร่ืองร้อง
เรียนให้ ผู้ร้องเรียนทราบ                                                                                                     
 2) ดำเนินการใหม่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเร่ืองร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัตริาชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ                                       
 3) ดําเนินการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตใหบุ้คลากรและประชาชนทราบโดย
ทั่วกัน                                                                                                                                        
 4) ดําเนินการจัดทําและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิตเิร่ืองร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้า หน้าที่ 
ของหน่วยงานบนเว็บไซต์หลกัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                   
 5) รายงานผลการดําเนินการใหผู้้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 



๑๔๕ 

 

 
 
 
  

6. ระยะเวลาดาํเนินการ                                                                                                                 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดาํเนินการ                                                                                                                                 
 - 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                                                                         
 สำนักปลัด 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์                                                                                                               
 ผลผลิต                                                                                                                                          
 มีระบบและช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการทจุริตที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยสําหรับผู้
ร้องเรียน                                                                                                                             
 ผลลัพธ์                                                                                                                        
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่  



 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


