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คำนำ 
 

 องคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ ไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต ยกระดับ
มาตรฐานในการปองกันการทุจริตของหนวยงานใหมีความโปรงใสความสุจริต บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
ตลอดจนแสดงใหเห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการตอตานการทุจริตอยาง
เปนรูปธรรม อันจะสงผลตอการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงจะสงผลใหประชาชนเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาในการทำงานของหนวยงาน
มากยิ่งข้ึน 
 องคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ ไดจัดทำพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ใหสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 
ป (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ และแผนปฏิบัติการดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนำหลักธรร
มาภิบาลสำหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตสำหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงใหสอดคลองกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 บทนำ ประกอบดวย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองคกร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงคของการจัดทำแผน เปาหมาย และประโยชนของการจัดทำแผน 
 สวนท่ี  2 ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  และจำนวนงบประมาณท่ีดำเนินการใน  
5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมท้ังสิ้นจำนวน 15 โครงการ ดังนี้ 
  มิติท่ี 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต จำนวน 4 โครงการ 
  มิติท่ี 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส จำนวน 6 โครงการ 
  มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน จำนวน 2 โครงการ 
  มิติท่ี 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จำนวน 3 โครงการ 
 สวนท่ี 3 ประกอบดวย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 องคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ  หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ จะเปนสวน
หนึ่งท่ีชวยขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะนำไปสู
เปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ท่ีกำหนดไววา “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 

องคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 
                                                                                            กรกฎาคม 2565



สารบัญ 
 

 หนา  
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สวนท่ี 1 
บทนำ 

1. การประเมินความเส่ียงการทุจริตในองคกร 
ลำดับ 

ท่ี 
ข้ันตอน 

การดำเนินงาน 
ประเด็นความเส่ียงการ

ทุจริต 
Risk 

Score 
มาตรการ 

ควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

1 การบริหารงานของ
หนวยงาน และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. ผูบริหารดำเนินการตาม
น โ ย บ า ย ข อ ง ต น เ อ ง 
แทรกแซงการปฏิ บัติ งาน
ของเจาหนาท่ี ซึ่งอาจขัดตอ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 
2. บุคลากรของหนวยงาน
ปฏิ บั ติ ตามนโยบายของ
ผู บ ริ ห า ร  โ ด ย ไ ม มี
กฎระเบียบรองรับ 
3. บุคลากรของหนวยงาน
ไม ใหความสำคัญ กับการ
ปฏิบัติงาน เอางานสวนตัว
มาทำท่ีทำงาน ขาดความ
รับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน 

ปานกลาง 1. โครงการสงเสริมการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือปองกันการ
ทุจริต 
2. มาตรการแสดงเจตนารมณในการ
น ำ ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม ม า ใช ใน ก า ร
บริหารงานของผูบริหารดวยการจดัทำ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
3. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป อ ง กั น ก าร ทุ จริ ต เพ่ื อ ยกระดั บ
คุณธรรมและความโปรงใส 
4. โค ร งก าร พั ฒ น าค วาม รู ด า น
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับ
การปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของ
หนวยงาน ผูบริหารและสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 
5. มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมของระบุช่ือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6. โครงการเสริมสรางคานิยมตอตาน
การทุจริต 
7. มาตรการประเมินความคุมคาใน
การบริหารงานของหนวยงาน 

2 การบริหารงานบุคคล การบรรจุแตงตั้ง โยกยาย 
โ อ น  เลื่ อ น ต ำ แ ห น ง /
เ งิ น เ ดื อ น  แ ล ะ ก า ร
มอบหมายงาน ไมเปนธรรม 
เอาแตพวกพอง หรือมีการ
เรียกรับเงินเพ่ือใหไดรับการ
แตงตั้งหรือเลื่อนตำแหนง 

ปานกลาง 1. มาตรการเปดเผยขอมูลการบริหาร
และ พัฒ นาทรัพยากร บุ คคลแก
สาธารณะ 
2. มาตรการสรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล 
3. กิจกรรมสรางความโปรงใสในการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
4. มาตรการนำผลการประเมินความ
พึ งพ อ ใจ ข อ งป ระ ช าช น ใน ก า ร
ใหบริการมาใชในการเลื่อนข้ัน เลื่อน
เงินเดือน ของบุคลากร 
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ลำดับ 
ท่ี 

ข้ันตอน 
การดำเนินงาน 

ประเด็นความเส่ียงการ
ทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ 
ควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

 
3 ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น 

งบประมาณ การจัดซื้อจัด
จาง การบริหารพัสดุ และ
การใชประโยชนทรัพยสิน
ของทางราชการ 

1 . ก า รบ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น 
งบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ าง  การจั ดห าพั สดุ  ไม
เป น ไป ต า ม ร ะ เบี ย บ ท่ี
เก่ียวของ หรือไมเปนไปตาม
วัตถุประสงค หรือใชเงินไม
เกิดประโยชนกับราชการ  
 
 
 
 
 
2. น ำท รัพ ย สิ น ของทาง
ราชการไปใชประโยชนสวน
ตน 

สูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปานกลาง 
 

1. มาตรการควบคุมการเบิกจายเงิน
ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป 
2. กิจกรรมวิเคราะหผลการจัดซื้อจัด
จางประจำป 
3. มาตรการปองกันผลประโยชน     
ทับซอนของหนวยงาน 
4. ม าต รการป อ ง กั นการ ใช จ าย
งบ ป ร ะ ม า ณ ท่ี ไ ม ส ม ค ว ร  ผิ ด
วัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ 
6. โครงการเสริมสรางความโปรงใสใน
การใชทรัพยสินของทางราชการ 
7. โครงการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม 

4 การใหบริการสาธารณะ/
บริการประชาชน 

1. ไมใหบริการแกประชาชน
ตามลำดับ อันเน่ืองมาจาก
ความสัมพันธสวนตัว หรือ
การใหสิทธิพิเศษแกคนบาง
กลุม  หรือมีการติดสินบน
เพ่ือใหไดคิวเร็วข้ึน 
2. มีการเรียกรับเงินพิเศษ
จ า ก ผู ข อ รั บ บ ริ ก า ร
นอกเหนือจากคาธรรมเนียม
ป ก ติ  เ พ่ื อ แ ล ก กั บ ก า ร
ใหบริการ หรือการพิจารณา
อนุมัติอนุญาติ 
3. ใหบริการไมเปนไปตาม
มาต รฐาน  เช น  ใช เวล า
ใหบริการนานกวาท่ีกำหนด
ไว   

สูง 1. มาตรการ NO Gift Policy 
2. โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมการ
ใหบริการอยางเทาเทียมกัน 
3. โครงการพั ฒ นาคุณ ภาพ การ
ใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
4. โครงการบุคลากรตนแบบ ดาน 
“บริการเปนเลิศ” 
5. โค ร งก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
ให บ ริ ก ารป ระชาชน ผ าน ระบ บ
อิเล็กทรอนิกส (E-Service) 
6. มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการ
รับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต
ของหนวยงาน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดใหรัฐพึงจัดใหมี

ยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการ
จัดทำแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเปนเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมายดังกลาว 
โดยมียุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ท่ีจะเปนแนวทางการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน ในป พ.ศ. 2580 
กลาวคือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปาหมายในการพัฒนาประเทศให “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ ท้ังการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สราง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

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

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

โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
ปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำนวน 7,850 แหง ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐ
ภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจาย
อำนาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปน
หนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ถือ
เปนกลไกสำคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนำไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ หากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ปราศจากการทุจริต นำเงินงบประมาณมาพัฒนาทองถ่ินของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน
อยางแทจริงแลว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืน รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยยึดหลัก
แหงการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับ
พ้ืนท่ี สวนการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทำไดเทาท่ีจำเปนตามกรอบกฎหมายกำหนด และตอง
เปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ จึงใหความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ควบคูไปกับการปองกันการทุจริต โดยไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและนำไปสูการ
ปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ      
(พ.ศ. 2566 – 2570) อันจะสงผลตอการขับเคลื่อนใหบรรลุคาเปาหมายของแผนแมบทฯ ท่ีกำหนดไววา ใน
ป พ.ศ. 2570 หนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป 
รวมท้ังประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 
1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา 57 คะแนน   



  

 
๔ 

 

 

3. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน 
(1) เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณตอสาธารณชน  

  (2) เพ่ือสรางวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยึดม่ันตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถ่ิน 
ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

(3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
เปดเผย โปรงใส และตรวจสอบได  

(4) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริต ให
สอดคลองและเหมาะสมกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณท่ีมี
ประสิทธิภาพ เขมแข็ง และลดการทุจริต 

4. เปาหมาย 

 (1) คดีทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ ลดลง รอยละ 50 ในป พ.ศ. 2570  
 (2) องคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ มีคะแนน ITA เพ่ิมข้ึนและผานเกณฑการประเมิน ITA (85 
คะแนนข้ึนไป) ในป พ.ศ. 2570 (กรณีท่ียังไมผานเกณฑ ITA) /องคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ ผานเกณฑ
การประเมิน ITA (85 คะแนนข้ึนไป) และมีคะแนน ITA 90 คะแนนข้ึนไป ในป พ.ศ. 2570 (กรณีท่ีผาน
เกณฑ ITAแลว) 

คาเปาหมาย ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 
จำนวนคดีทุจริตลดลง 
(คำนวณจากป 2565) 

รอยละ 10 รอยละ 20 รอยละ 30 รอยละ 40 รอยละ 50 

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

5. ประโยชนของการจัดทำแผน 
(1) ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ  ไดแสดงเจตจำนงสุจริตตอสาธารณชน  

  (2) องคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ  มีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองคกรมีจิตสำนึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยึดม่ันตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน
สุขแกประชาชนทองถ่ิน ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบ  

(3) องคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ มีการบริหารราชการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เปดเผย 
โปรงใส และตรวจสอบได  

(4) ประชาชนมีสวนรวมในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริตของ องคการบริหารสวนตำบล
ทุงอรุณ 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงาน ขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณท่ีมี
ประสิทธิภาพ เขมแข็งและลดการทุจริต



 
๕ 

 

สวนท่ี 2 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
องคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 

องคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ ไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจำนวน 15 โครงการ ดังนี้  

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสราง
วัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การเสริมสรางจิตสำนึก
และความตระหนักแกบุคลากร
ทั้ งขาราชการการเมืองฝาย
บริหาร ขาราชการการเมือง
ฝ ายสภาท อ งถิ่ น  และฝ าย
ประจำขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
 

1) โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและ
สมาชิกสภาทองถิ่น 
2) โครงการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 
3) โครงการสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อปองกันการ
ทุจริต 
4) โครงการฝกอบรมการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสุจริต 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

 

 รวม จำนวน 4 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  

2. การบริหาร
ราชการดวยความ
โปรงใส 

2.1 การเปดเผยขอมูล
สาธารณะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
 

5) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารเพื่อเผยแพรขอมูล
ขาวสารแกประชาชน 
6) มาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร
ขอมูลสาธารณะขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 

- 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 

 



  

 
๖ 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.2 มาตรการสงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใส 

7) มาตรการ NO Gift Policy 
8) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป” 
9) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ
ขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 
10) มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส 

- 
- 
 

22,000 
 

- 

- 
- 
 

22,000 
 
- 

- 
- 
 

22,000 
 
- 

- 
- 
 

22,000 
 
- 

- 
- 
 

22,000 
 
- 
 

 

 รวม จำนวน 6 โครงการ 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000  

3. การสงเสริม
บทบาทและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน 

3.1 การสงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมบริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

11) โครงการจัดเวทีประชาคม 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 
 

40,000 
 
 

40,000 
 

 

 3.2 การรับฟงความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเร่ือง
รองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน 

12) มาตรการจัดการเร่ืองราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหาร
สวนตำบลทุงอรุณ 

- - - - -  

 รวม จำนวน 2 โครงการ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  

4. การยกระดับกลไก
การตรวจสอบการ
ดำเนินงานของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารความ
เส่ียงการทุจริต 

13) โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป 
14) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
15) มาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตขององคการบริหาร
สวนตำบลทุงอรุณ 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 

 รวม จำนวน 3 โครงการ 0 0 0 0 0  

รวมทั้งส้ิน จำนวน 15 โครงการ 262,000 262,000 262,000 262,000 262,000  

 
 



 
๙ 

 

สวนท่ี 3  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

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

มิติที่ 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต 
 

1.1 การเสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจำขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 

ลำดับที่ 1 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน สำหรับ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ท่ีบุคลากร สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน ตองรูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติ
หนาท่ีการดำเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจำมักเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความ
ชำนาญ ประสบการณ หรือขาดความรูความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ท่ีมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม จึงสงผลใหบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินกระทำผิดกฎหมายระเบียบตางๆ  กอใหเกิดความเสียหายแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และทำใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  
 ดังนั้น เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานโดยยึดอำนาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวน
ไดสวนเสีย รวมท้ังเปนการเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภา
ทองถ่ิน  จึงไดจัดทำโครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน สำหรับ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ
กฎหมาย ท่ีเก่ียวของในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหมีความพรอมในองคความรู
เก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ 
 3) เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานโดยยึดอำนาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวน
เสีย 
4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ จำนวน ๗๑ คน 



  

 
๑๐ 

 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน  
 2) ประสานบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดเตรียมการดำเนินโครงการ 
 3) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ
สำหรับบุคลากร ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 4) จัดทำเอกสารสงเสริมความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 5) อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการf 
 ๑0๐,๐๐๐.- บาท 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 
10. ผลผลิต,ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดอบรมความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของสำหรับบุคลากร ผูบริหารและสมาชิก
สภาทองถ่ิน ไมนอยกวา 2 ครั้งตอป 
 2) บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนว
ทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ ไมนอยกวา รอยละ 80 (ทำแบบทดสอบ/แบบประเมิน) 
 ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณมีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวน
ไดสวนเสีย (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๑๑ 

 

ลำดับที ่2 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานใหแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจำเปนตองดำเนินโครงการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมายและ
ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภา
ทองถ่ิน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหแก บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
เพ่ือใหการบริหารงาน และปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองชอบธรรม ไมเลือกปฏิบัติเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ
กฎหมาย ท่ีเก่ียวของในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหมีความพรอมในองคความรู
เก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ 
 3) เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานโดยยึดอำนาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย 
4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน จำนวน ๗๑ คน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการ/แผนงานและขออนุมัติดำเนินโครงการ/แผน ตอผูบริหาร  
 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ
สำหรับบุคลากร ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 3) เผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสำหรับบุคลากร 
ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ินผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน เว็บไซต  สื่อสังคมออนไลน บอรด
ประชาสัมพันธ จดหมายขาว เปนตน  
 4) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
 5) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดำเนินการ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 
 
 
 



  

 
๑๒ 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสำหรับ
บุคลากร ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ินผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรด
ประชาสัมพันธ จดหมายขาว อยางนอย 5 ชองทาง และไมนอยกวาปละ 4 ครั้ง (เผยแพรประชาสัมพันธราย
ไตรมาส) 
 2) บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนว
ทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับใน
การปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย 
(สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๑๓ 

 

ลำดับที ่3 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือปองกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เปนหลักสำคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมท้ังเปนการเสริมสรางจิตสำนึก
ในการทำงานและความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนำไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกท้ัง
สามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ีเปนปญหาเรื้อรัง
ท่ีมีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตอยางจริงจัง เพ่ือทำใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดในท่ีสุดนั้น ตองนำหลักธรรมาภิบาล
ไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชา
สังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมท้ังปลูกจิตสำนึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลง
คานิยมไปในทิศทางท่ีไมเอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน  
 ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ จึงจัดทำโครงการ
สงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือปองกันการทุจริตข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน และบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณมีความรูความเขาใจใน
หลักธรรมาภิบาลสำหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 2. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณมีความรูความเขาใจและให
ความสำคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) และมีคานิยมในการ
ตอตานการทุจริต 
 3. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณมีความรูความเขาใจในหลัก
และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใชในการทำงานและการดำเนินชีวิตได 
 4. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณสามารถนำองคความรูหลัก
ธรรมาภิบาล ไปประยุกตใชในการทำงานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ จำนวน ๗๑ คน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
 2) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) จัดทำกำหนดการ 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุมเปาหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ  
 5) จัดฝกอบรมตามกำหนดการ 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดำเนินการ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ ท่ีเขารับการ
อบรม ผานการทดสอบความรูธรรมาภิบาล รอยละ 90 (ทดสอบความรูผานระบบทดสอบความรูธรรมาภิบาล
ออนไลน https://ggde.nacc.go.th) 
 ผลลัพธ   
 1) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณนำหลัก     
ธรรมาภิบาลมาปรับใชในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
 2) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณรวมตอตาน
การทุจริต (สำรวจโดยแบบประเมินติดตามผล) 
 3) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณนำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการทำงานและการดำเนินชีวิตได (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
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ลำดับที ่4 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือ
เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสุจริต 
2. หลักการและเหตุผล  
 การดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผูปฏิบัติงานตองมีความรูความสามารถตามหนาท่ีความ
รับผิดชอบแลว ยังตองมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนำไปสูการทำงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จขององคกร
อยางยั่งยืน กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน  

องคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณจึงไดตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและเสริมสรางจิตสำนึกให
บุคลากรตระหนักในการเปนขาราชการท่ีมีเกียรติ ศักดิ์ศรี รูจักความพอเพียง เปนลำดับท่ีดีของสังคม ยึดม่ันใน
คุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง มีความรู ความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงการมีคุณธรรม 
จริยธรรม อันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ และประชาชนผูรับบริการ รวมท้ังสรางจิตสำนึก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานอันจะนำไปสูการทำงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จขององคกรอยาง
ยั่งยืน จึงไดกำหนดใหมีการจัดโครงการฝกอบรมการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองคการบริหาร
สวนตำบลทุงอรุณ 
3. วตัถุประสงค ์ 

1) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนำหลักคุณธรรม จริยธรรม
มาประยุกตใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสุข  

2) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสุจริตใหเจาหนาท่ีของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยม ในการ
ปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริต 
4. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน เจาหนาท่ี บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 
จำนวน ๗๑ คน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) กำหนดรูปแบบ กำหนดการ และหัวขอการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุมเปาหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ  
 5) ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการท่ีกำหนด 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 
 7) เผยแพรการดำเนินโครงการผานเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินการ 
 ๑๐๐,๐๐๐.-บาท       
8. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง 
2) บุคลากรมีความรูความเขาใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำไปปรับใชในชีวิตประจำวันและ

การปฏิบัติงานได ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบทดสอบความรู/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ 
 บุคลากรนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใชในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน กอใหเกิด
วัฒนธรรมองคกรสุจริตในหนวยงาน (สำรวจโดยใชแบบติดตามประเมินผล) 
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มิติที่ ๒ การบริหารราชการดวยความโปรงใส 
################################################################################ 
 

๒.1 การเปดเผยขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ลำดับที ่5 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหรัฐตองจัดการใหประชาชนมีโอกาส
กวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดำเนินการตาง ๆ ของรัฐเปนสิ่งจำเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง และมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสาร
ของราชการ  
 ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด องคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 
จึงไดมีศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร รวมท้ังดำเนินการปรับปรุงขอมูล
ขาวสารใหครบถวน และเปนปจจุบัน ผานชองทางในสื่อตางๆ ของหนวยงาน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน  
 2) เพ่ือมีหนวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานสำหรับประชาชน 
 3) เพ่ือจัดแสดงขอมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหนาท่ีตอสาธารณชน 
 4) เพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลและการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตำบลทุงอรุณ  
4. กลุมเปาหมาย  
 ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน เพ่ือดำเนินการใหมีการ
เผยแพรขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ    
 2) แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสาร  
 3) จัดตั้งหนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทำการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 4) จัดทำสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทและอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังมี
การแสดงขอมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอยางชัดเจน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และเปนปจจุบันทาง
เว็บไซตของหนวยงานและสื่ออ่ืน ๆ 
 5) จัดทำขอมูลแสดงการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ เพ่ือ
เผยแพรตอสาธารณชน ผานสื่อชองทางตางๆ ของหนวยงานเปนระยะ สม่ำเสมอ โดยใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง การจัดซ้ือจัดจาง 
การใชจายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎ 
ขอบังคับท่ีกำหนดแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
 6) จัดใหมีชองทางการสื่อสารเพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ ท่ีจะติดตอสอบถาม
หรือขอขอมูล หรือรับฟงคำติชม/แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ เชน  
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  - มีหมายเลขโทรศัพทเฉพาะท่ีมีเจาหนาท่ีใหบริการขอมูลตลอดระยะเวลาทำการ  
  - แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการท่ีจะติดตอ
สอบถาม/ขอขอมูล/แสดงความคิดเห็น  
  - มีชองทางการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดตั้งศูนยบริการรวม กลอง/ตูรับฟงความ
คิดเห็น การประชุมรับฟงความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน เว็บบอรด เปนตน  
 7) ปรับปรุงระบบการใหขอมูลการดำเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  
 8) จัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตสำหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 
 9) จัดทำรายงานผลสถิติผูมารับบริการ รวมท้ังขอเสนอแนะในการใชบริการ และสรุปผลเสนอ
ผูบริหาร6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดำเนินการ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) มีจำนวนชองทางการประชาสัมพันธ อยางนอย 5 ชองทาง 
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 

ใหมีขอมูลท่ีครบถวนถูกตองเปนปจจุบัน   
ผลลัพธ 
ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใชบริการศูนยขอมูลขาวสารไมต่ำกวารอยละ 80 (ใชแบบสำรวจ

ความพึงพอใจการใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร) 
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ลำดับที ่๖ 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของ
องคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ  
2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ มีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการจัดหา
รายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การท่ีองคการ
บริหารสวนตำบลทุงอรุณ จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตอง
บริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพ่ือสรางความโปรงใสในการบริหารราชการ และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ ได จึงไดจัดทำมาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และ
มาตรการกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ เพ่ือใหมีการเผยแพร
ขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎขอบังคับท่ีกำหนดไวรวมท้ังจัดใหมีการปดประกาศ เผยแพร
ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม
ของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกำหนดไว  เชน 
ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซ้ือ     
จัดจาง ฯลฯ 
 2) เพ่ือกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกำหนด  

3) เพ่ือกำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน  

4) เพ่ือใหการบริหารราชการเกิดความโปรงใส และประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล  
 
4. กลุมเปาหมาย 
 สำนัก กอง สวน ฝายตางๆ ในองคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพรขอมูล
สาธารณะขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 

2) ประชุมคณะทำงานฯ  
2.1) กำหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือกำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเผยแพรขอมูลของ

องคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ ตอสาธารณชน โดยพิจารณาใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีเปนประโยชนกับ
สาธารณชนใหเปนปจจุบันทางเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสื่อออนไลนรูปแบบอ่ืน ๆ และ
ชองทางท่ีหลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
  2.1.1) ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก โครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน ขอมูล
ผูบริหาร อำนาจหนาท่ี แผนยุทธศาสตร หรือแผนพัฒนาหนวยงาน ขอมูลการติดตอ กฎหมายท่ีเก่ียวของ ขาว
ประชาสัมพันธ การปฏิสัมพันธขอมูล เครือขายสังคมออนไลน (Social Network)  
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2.1.2) การบริหารงาน ไดแก แผนการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานประจำปรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำป คูมือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การใหบริการ E – Service  

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

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รายงานผลการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2.1.5) การสงเสริมความโปรงใส ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และการ
เปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม  

2.2) กำหนดแนวทาง/มาตรการกำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ เผยแพรขอมูลขาวสารการ
ใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานท่ีใหบริการอยางชัดเจน เพ่ือเปนประโยชนตอ
ประชาชน  

3) ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร
ขอมูลสาธารณะขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 

4) รายงานผลการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะขององคการ
บริหารสวนตำบลทุงอรุณใหผูบริหารทราบ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดำเนินการ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนัก กอง สวน ฝายตางๆ ในองคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) มีการเปดเผยขอมูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนกับสาธารณชนใหเปนปจจุบันทางเว็บไซตขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและสื่อออนไลนรูปแบบอ่ืน ๆ และชองทางท่ีหลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

   - ขอมูลพ้ืนฐาน 
   - การบริหารงาน 
   - การบริหารเงินงบประมาณ 
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   - การสงเสริมความโปรงใส 
2) มีการเผยแพรขอมูลสาธารณะใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกำหนดไว   

 3) กำกับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกำหนด  
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4) กำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน  

ผลลัพธ 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจตอการเผยแพรขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมต่ำ

กวารอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ) 
2) ภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารราชการของสำนัก กอง สวน ฝายตางๆ ใน

องคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 
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2.2 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
   

ลำดับที ่7 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 
2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ไดกำหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดใหการพัฒนาคานิยมของ
นักการเมืองใหมีเจตนารมณท่ีแนวแนในการทำตนเปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต 
เห็นแกประโยชนสวนรวม เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนำไปสูเปาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ” 
 อีกท้ังแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปดานการปองปราม ไดกำหนดกลยุทธใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูบังคับบัญชา 
มีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเปน
ตัวอยางในการบริหารงานดวยความซ่ือตรงและรับผิดชอบ กรณีปลอยปละละเลยไมดำเนินการใหถือเปน
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

องคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับทองถ่ินเอง มีความมุงม่ันท่ีจะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน มีการบริหารให
เปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวมของ
ประชาชน ผูบริหารไดใหความสำคัญกับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตเปนอยางยิ่ง จึงไดเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกรในการปองกันการทุจริตโดยการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy ข้ึน เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
กระทำอันอาจมีผลตอดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีซ่ึงนำไปสู การเลือกปฏิบัติ หรือกอใหเกิด
ผลประโยชนทับซอน  
3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมในการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 
2) เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคการบริหาร

สวนตำบลทุงอรุณ มีวัฒนธรรมองคกร NO Gift Policy 
4. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบคุลากรขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) ผูบริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือรวมกันจัดทำมาตรการ “NO Gift Policy ไมรับ – ไมให” 
 2) จัดทำประกาศใช NO Gift Policy พรอมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
 3) ผูบริหารประกาศใช NO Gift Policy  
 4) เผยแพรประกาศใช NO Gift Policy ใหแกบุคคลภายในองคกรและสาธารณชนใหรับทราบโดยท่ัวกัน 
 5) ประเมินผลและติดตามผลการใชมาตรการ NO Gift Policy 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 



  

 
๒๓ 

 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดำการ 
8. ผูรับผิดชอบ  
 องคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

๑) มีประกาศใช NO Gift Policy จำนวน 1 ฉบับ 
๒) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบคุลากรขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 

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

 ผลลัพธ 
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมมีเรื่องรองเรียน
เรื่องสินบน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๒๔ 

 

ลำดับที ่8 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงกำหนดใหมีการ
บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดจัดทำกิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป” เพ่ือติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปดวยความถูกตอง เกิด
ความคุมคาและมีประสิทธิภาพ ลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
และดำเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ซ่ึงถือเปน
เรื่องสำคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทำตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเปนตอการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ มีสวนรวมในการติดตามความกาวหนา
ในการเบิกจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 
 2) เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ มีสวนรวมในการตรวจสอบการ
เบิกจายงบประมาณ 
 3) เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทำใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงานควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
 2) จัดประชุมบุคลากรทุกสำนัก/กอง/ฝาย เพ่ือติดตามความกาวหนาการเบิกจายงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการรายงานการใชจายงบประมาณประจำเดือน/ประจำไตรมาส 
 3) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกตอง 
(Cross Check) 
 4) ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณตามท่ีคณะทำงานกำหนด 
 5) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดำเนินการ 
8. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกกองฯ/สำนักฯ ขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 
 
 



  

 
๒๕ 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดประชุมเพ่ือติดตามความกาวหนา/รายงานการใชจายงบประมาณ อยางนอย ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
 2) มีการดำเนินการตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกตอง (Cross 
Check)  
 ผลลัพธ 
 ขอผิดพลาดในการเบิกจายงบประมาณลดลงรอยละ 80  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๒๖ 

 

ลำดับที ่9 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหาร
สวนตำบลทุงอรุณ  
2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 ไดกำหนดอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหมี
อำนาจและหนาท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน บริหารกิจการในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มุงหวังใหเกิดความ
คลองตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดมากข้ึน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนำหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาล
มาใชในการบริหารงาน ซ่ึงจะสงผลใหตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง  ท้ังนี้
การเพ่ิมข้ึนของประชากร ตลอดจนภาวการณในยุคโลกาภิวัตนท่ีประชาชนมีชองทางในการเขาถึงแหลงขอมูล
ไดมากข้ึน ยอมสงผลกระทบตอการดำเนินกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดาน
การใหบริการท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงไดจัดทำโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ
การใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือหลักธรรมาภบิาลตอไป 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 
 2) เพ่ือทราบถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะจากการใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวน
ตำบลทุงอรุณ 
 3) เพ่ือสรางชองทางใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 
4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนผูรับบริการในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ  
5. วิธีดำเนินการ 
 1) เก็บรวบรวมขอมูลในการใหบริการประชาชนตามอำนาจหนาท่ีและภารกิจขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอยางนอยตองครอบคลุมดานตางๆ ดังนี้ 
  1.1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  1.2) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  1.3) ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
  1.4) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
  1.5) ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
  1.6) ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 2) จัดทำระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูมาติดตอหรือรับบริการ ณ จุดใหบริการใน
รูปแบบท่ีงายและสะดวก เชน ประเมินผาน QR Code หรือระบบกดปุมแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร 
 3) จัดใหประชาชนไดประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน  



  

 
๒๗ 

 

4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินใหผูบริหารทองถ่ินทราบ อยางนอย
ปละ 2 ครั้ง 

5) เผยแพรผลการประเมินความพึงพอใจใหบุคลากรภายในหนวยงาน และสาธารณชนไดรับทราบผาน
ชองทางท่ีหลากหลาย เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรดประชาสัมพันธ จดหมายขาว เสียงตามสาย หอกระจาย
ขาวเปนตน 

  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินการ 
 ๒๒,๐๐๐.-บาท      
8. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต  
 มีระบบ/ชองทางใหประชาชนประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน 

ผลลัพธ 
 จำนวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

 
๒๘ 

 

ลำดับที ่10 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ ใหความสำคัญกับการปองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการ
ปองกันการทุจริตใหมีความโปรงใสความสุจริต และบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน จึงไดดำเนินการจัดทำ 
“แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2566 – 2570)” เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ บริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตตามหลัก   
ธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน 
3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 
2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 

4. กลุมเปาหมาย 
 องคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ  
5. วิธีดำเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 2) ประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต,วิเคราะหประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
 3) เผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ชองทาง ท่ีกำหนด รวมถึงรายงานการทำ
แผนฯแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน รายงานการทำแผนฯ ใหแก สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผานระบบ
รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (E 
– PlanNACC) ทางเว็บไซตสำนักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th  เปนตน 
 4) ประชุมชี้แจงสรางความรูความเขาใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
ใหแกเจาหนาท่ีและหนวยงานท่ีเก่ียวของนำแผนฯ ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
 7) รายงานผลการดำเนินการแกผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน รายงานการทำแผนฯ ใหแก 
สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผานระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (E – PlanNACC) ทางเว็บไซตสำนักงาน ป.ป.ช. 
http//www.nacc.go.th เปนตน 
 8) เผยแพรรายงานผลการดำเนินงานใหสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดำเนินการ 
8. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัด, หนวยตรวจสอบภายใน ขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 



  

 
๒๙ 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวน
ตำบลทุงอรุณ พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ มีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๓๐ 

 

มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 

3.1 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ลำดับที ่11 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ เห็นความสำคัญของการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวาง
และเทาเทียม โดยใหประชาชน กลุมองคกร ชุมชน เครือขายท้ังภาครัฐและเอกชนไดมีโอกาสแสดงออกถึง
ศักยภาพ ความคิดเห็น ความตองการ เปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการรับรู รวมกำหนดแนว
ทางการดำเนินงาน รวมตัดสินใจ รวมติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 
ดวยการจัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมข้ึน เพ่ือจะไดมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการ
ดำเนินกิจการตามอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ โดยเฉพาะการดำเนินกิจการท่ีจะมี
ผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพ่ือนำมาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง 
จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยาง
แทจริง 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ท่ีเก่ียวของในการดำเนินกิจการตาม
อำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 
 2) เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน 
 3) เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทำ รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
 4) เพ่ือนำมาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพ 
 5) เพ่ือสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาสังคม 
 6) เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนำไปใชประโยชนในการจัดทำแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
4. กลุมเปาหมาย 
 ชุมชน/หมูบาน/ตำบล ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำคำสั่งมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการจัดเวทีประชาคม 
 2) จัดเวทีประชาคม โดยสงเสริมและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเขารวม
ประชุมประชาคม เพ่ือกำหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาทองถ่ินดวยความสมัครใจ ตามวันเวลา และ
สถานท่ีท่ีเหมาะสม สอดคลองกับวิถีชุมชน ไมชี้นำ และครอบคลุมจำนวนประชากรตามสัดสวนทุกพ้ืนท่ี อยาง
เสมอภาค และเทาเทียมกัน 
 3) นำผล/ขอเสนอตางๆ จากการประชาคม/รับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอยางเปน
รูปธรรม ผานการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
 4) ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน เสนอผูบริหาร และประกาศใหประชาชนทราบ 
 



  

 
๓๑ 

 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 4๐,๐๐๐.-บาท 
8. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดสวนทุกพ้ืนท่ี อยางเสมอภาค และ
เทาเทียมกัน   
 ผลลัพธ  
 1) ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 
 2) เกิดเครือขายภาคประชาชน 
 3) มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสำหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๓๒ 

 

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

  

ลำดับที ่12 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ เห็นความสำคัญในการรับฟงความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราว
รองทุกข และเรื่องรองเรียนของประชาชน เพ่ือเปนขอมูลในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานบริการ
สาธารณะและการบริหารราชการของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส จึงได
จัดทำมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนข้ึน เพ่ือกำกับติดตามในการจัดการเรื่องราวรองทุกข/
รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอน
ใหแกประชาชน รวมท้ังพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชอง
ทางการติดตามผล และการแจงผลการดำเนินการเรื่องรองทุกข และเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว เปน
ธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมท้ังจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน และข้ันตอนให
ประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ ให
สามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 
 2) พัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผล 
และการแจงผลการดำเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
4. กลุมเปาหมาย 
 องคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงานมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ขององคการบริหารสวนตำบลทุง
อรุณ  

2) ประชุมคณะทำงานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลทุง
อรุณ เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไข
ปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3) คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้  
  3.1) การจัดการเรื่องรองเรียนท่ัวไป 
  - กำหนดใหมีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนยเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวน
ตำบลทุงอรุณ 
  - กำกับติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการ
รองเรียน และข้ันตอนใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง  
  - กำหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา 
ชองทางการติดตามผล และการแจงผลการดำเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ  
  - กำหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข ดำเนินการแกไขขอรองเรียนอยาง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไมสามารถดำเนินการไดทันภายใน 15 วัน ตองชี้แจงใหผูรองเรียนทราบ 



  

 
๓๓ 

 

  - กำหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข มีการแจงผลการดำเนินการหรือ
ความกาวหนาผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมท้ังมีชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียน
สามารถติดตามผลไดดวยตนเอง  
  3.2) การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน 
  - จัดทำคูมือหรือแนวทางดำเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน โดยคูมือดังกลาวแสดงรายละเอียด เชน รายละเอียดวิธีการท่ีบุคคลภายนอก
จะทำการรองเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาดำเนินการ เปนตน 
  - กำหนดใหมีเจาหนาท่ี/หนวยงานผูรับผิดชอบอยางชัดเจน  
  - กำหนดชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน โดยแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพ่ือเปนการ
คุมครองขอมูลของผูแจงเบาะแส  
  - จัดทำขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน 
  - จัดทำขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียน เชน จำนวนเรื่อง เรื่องท่ีดำเนินการแลว
เสร็จ เรื่องท่ีอยูระหวางดำเนินการ ฯลฯ  
 4) จัดทำคูมือปฏิบัติงานเก่ียวกับการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข คูมือแนวทางการจัดการตอเรื่อง
รองเรียนการทุจริต แนวทางดำเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐานเดียวกัน  
      5) ประกาศ/ประชาสัมพันธมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบล
ทุงอรุณ ใหทุกหนวยรับทราบ และเปดเผยตอสาธารณชน 
 6) จัดทำฐานขอมูลเรื่องรองเรียน มีการวิเคราะหและกำหนดกำหนดแนวทางในการปองกัน และแกไข
ไมใหเกิดปญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  
 7) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียน พรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข และ
เผยแพรใหสาธารณชนทราบ 
 8) คณะทำงานฯ กำกับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหดำเนินการตามมาตรการ 
 9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ 
 10) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียน พรอมปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข ให
ผูบริหารรับทราบ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ  
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีศูนยหรือหนวยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข 
 2) มีการแตงตั้งเจาหนาท่ี/หนวยงานท่ีรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 



  

 
๓๔ 

 

 3) มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน และ
กระบวนการข้ันตอนเรื่องรองเรียน 
 4) มีการแจงผลการดำเนินการหรือความกาวหนา ผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมท้ังมีชองทาง
ในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถติดตามผลไดดวยตนเอง 
 5) มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ  
ใหสามารถตอบสนอง ความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสมตาม
มาตรการท่ีกำหนดไว 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนเกิดความพึงพอใจตอการดำเนินการเรื่องรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ไมต่ำกวารอยละ 80 
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มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงการทุจริต 
 

ลำดับที ่13 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป  
2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเปนหลักประกันขององคกรในดานการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ท้ังในดานการเงินและการบริหารงาน เพ่ือสงเสริมการปฏิบตัิงานใหบรรลุ
วัตถุประสงค และเปาหมายขององคกร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเก่ียวกับกิจกรรมการเพ่ิม
มูลคาขององคกร รวมท้ังการเปนผูใหคำปรึกษากับฝายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผล และดูแลใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา อีกท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบ
สำคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทำอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และ
กฎหมายท่ีกำหนด โดยผูบริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือจะชวยใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดำเนินงานไดอยางถูกตอง และยังเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอีกดวย ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทำใหการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตำบลทุงอรุณ เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ  
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการกำกับดูแลท่ีดี และความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ปองกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเปนการลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจนทำใหการดำเนินงานไมบรรลุ
วัตถุประสงค 
 2) เพ่ือเปนมาตรการถวงดุลแหงอำนาจ (Check and Balance) สงเสริมใหเกิดการจัดสรร การใช
ทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพ่ือใหไดผลงานท่ีเปนประโยชนสูงสุดตอ
องคกร 
 3) เพ่ือนำผลการตรวจสอบภายในไปใชในการปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและปองกันการทุจริต ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ของความสำเร็จของงาน 
4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 
5. วิธีการดำเนินการ 
 1) จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดใหมีหนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ และ
ใหมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี 
 2) สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ี
ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจำเปนและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 



  

 
๓๖ 

 

 3) สอบทานการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการ
บริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการ
ใชทรัพยากรทุกประเภทวาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งท่ีทางราชการ
กำหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนำไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลตอผูบริหารเพ่ือนำขอมูลไปใชในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน และปองกันการทุจริต 
รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสำเร็จของงาน  และเปดเผยรายงานตอสาธารณชน 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดำเนินการ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีหนวยงานตรวจสอบภายใน/เจาหนาท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเปนอิสระในการ
ปฏิบัติหนาท่ี 
 2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ผลลัพธ 
 1) มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือใหการปองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 2) บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ อยางเครงครัด โดยมุงผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
 3) การทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินลดลงรอยละ 5 
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ลำดับที ่14 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสำคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทำใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค  ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ได มีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให
ถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑ ท่ีทางราชการกำหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทำใหเกิด
ความเสียหายในหนวยงานและการดำเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหนาท่ี
และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการใหบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกำหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบ 
การควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
 เพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน จึงไดกำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ำซอนหรือไมจำเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 2) เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแกผูบริหารใน
การตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 
 3) เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ 
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
 4) เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับได ซ่ึงจะทำใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 
5. วิธีดำเนินการ 

1) แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรฐั พ.ศ. 2561 ขอ 5 



  

 
๓๘ 

 

2) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน
และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 8 ประกอบดวย 

 (1) การรับรองวาการควบคุมภายในของหนวยงานเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ
ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  
  (2) การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองคประกอบของ
การควบคุมภายใน : ปค.4) 
  (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงาน (รายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 
  (4) ความเห็นของผูตรวจสอบภายในเก่ียวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหนวยงาน 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
 3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 9 
 4) นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
 5) เผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ ณ ท่ีทำการ และเว็บไซตของหนวยงาน
และสื่อสังคมออนไลนของหนวยงาน 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดำเนินการ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง / สำนัก ขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 2) สรุปขอมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพในการปองกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในรอยละ 80 ไดดำเนินการแกไข 
 ผลลัพธ 
 1) ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอยละ 
80 ในระดับมาก) 

2) การเผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ สงผลใหการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส 

3) การทุจริตองคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ ลดลงรอยละ 5 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

 
๓๙ 

 

ลำดับที ่15 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กำหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดตัวชี้วัดไว
วา ในป พ.ศ. 2580 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - 
CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังไดนำผลการประเมิน ITA 
ไปกำหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววาหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองได
คะแนน 90 คะแนนข้ึนไป  โดยในระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ไดกำหนดตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2570 
ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 
43 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา 57 คะแนน และหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 
100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป ซ่ึงไดกำหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให
การปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐเปนแนวทางหนึ่งในการ
พัฒนาเพ่ือนำไปสูเปาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เปน
หนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ท่ี
มุงเนนการกระจายอำนาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ิน ถือเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนำไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ  
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ จึงไดเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในระดับทองถ่ินเอง จึงกำหนดดำเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหาร
สวนตำบลทุงอรุณ เพ่ือเปนปองกันไมใหเกิดการทุจริตข้ึนในองคกร 
3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 
2) เพ่ือปองกันการทุจริตไมใหเกิดข้ึนในองคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 

4. กลุมเปาหมาย 
 หนวยงานภายในขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ ทุกหนวยงาน (สำนักงาน,กองงาน,กลุมงาน) 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการตอผูมีอำนาจ 
 2) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 3) คณะทำงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการดำเนินงาน/การปฏิบัติหนาท่ี/การดำเนินโครงการท่ี
อาจกอใหเกิดการทุจริต 
 4) คณะทำงานดำเนินการจัดทำนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการดำเนินการท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต  



  

 
๔๐ 

 

 5) ดำเนินการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และชองทางอ่ืนๆ  
 6) มีการประชุมชี้แจงทำความเขาใจมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน หนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอยาง
เครงครัด 
 7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 8) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดำเนินการ 
8. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกกอง /สำนักฯ ขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหนาท่ี/การดำเนินโครงการท่ีอาจ
กอใหเกิดการทุจริต จำนวน 1 ชุด 
 2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการท่ีอาจ
กอใหเกิดการทุจริต อยางนอยจำนวน 5 เรื่อง 
 3) มีการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง อยางนอย 1 ชองทาง (เผยแพรบนเว็บไซตของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
 ผลลัพธ 
 เรื่องรองเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตำบลทุงอรุณ ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


