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ค าน า 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับ
มาตรฐานในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
เป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นและศรัทธาในการท างานของหน่วยงาน
มากยิ่งข้ึน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ไดจ้ัดท าพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยน าหลักธรร
มาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน เป้าหมาย และประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 ส่วนที่  2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการใน  
5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมทั้งสิ้นจ านวน 15 โครงการ ดังนี้ 
  มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จ านวน 4 โครงการ 
  มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จ านวน 6 โครงการ 
  มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จ านวน 2 โครงการ 
  มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จ านวน 3 โครงการ 
 ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ   หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  จะเป็นส่วน
หนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะน าไปสู่
เป้าหมายของ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร 
ล าดับ 

ท่ี 
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 
ประเด็นความเสี่ยงการ

ทุจริต 
Risk 

Score 
มาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
1 การบริหารงานของ

หน่วยงาน และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. ผู้บริหารด าเนินการตาม
นโยบายของตนเอง 
แทรกแซงการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ ซ่ึงอาจขัดต่อ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2. บุคลากรของหน่วยงาน
ปฏิบัติตามนโยบายของ
ผู้บริหาร โดยไม่มี
กฎระเบียบรองรับ 
3. บุคลากรของหน่วยงาน
ไม่ให้ความส าคัญกับการ
ปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัว
มาท าที่ท างาน ขาดความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน 

ปานกลาง 1. โครงการส่งเสริมการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 
2. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการ
น าหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
3. มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 
4. โครงการพัฒนาความรู้ด้าน
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรของ
หน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
5. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมของระบุชื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้าน
การทุจริต 
7. มาตรการประเมินความคุ้มค่าใน
การบริหารงานของหน่วยงาน 

2 การบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย 
โอน เลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน และการ
มอบหมายงาน  ไม่เป็นธรรม 
เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการ
เรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการ
แต่งตั้งหรือเลื่อนต าแหน่ง 

ปานกลาง 1. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่
สาธารณะ 
2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
3. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
4. มาตรการน าผลการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อน
เงินเดือน ของบุคลากร 
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ล าดับ 
ท่ี 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

 
3 การบริหารการเงิน 

งบประมาณ การจัดซ้ือจัด
จ้าง การบริหารพัสดุ และ
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

1. การบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจัดซ้ือจัด
จ้าง การจัดหาพัสดุ  ไม่
เป็นไปตามระเบียบที่
เก่ียวข้อง หรือไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่
เกิดประโยชน์กับราชการ  
 
 
 
 
 
2. น าทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วน
ตน 

สูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปานกลาง 
 

1. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
2. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัด
จ้างประจ าปี 
3. มาตรการป้องกันผลประโยชน์    
ทับซ้อนของหน่วยงาน 
4. มาตรการป้องกันการใช้จ่าย
งบประมาณที่ไม่สมควร ผิด
วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
6. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
7. โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

4 การให้บริการสาธารณะ/
บริการประชาชน 

1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน
ตามล าดับ อันเน่ืองมาจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ
การให้สิทธิพิเศษแก่คนบาง
กลุ่ม หรือมีการติดสินบน
เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น 
2. มีการเรียกรับเงินพิเศษ
จากผู้ขอรับบริการ
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
ปกติ เพื่อแลกกับการ
ให้บริการ หรือการพิจารณา
อนุมัติอนุญาติ 
3. ให้บริการไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา
ให้บริการนานกว่าที่ก าหนด
ไว้   

สูง 1. มาตรการ NO Gift Policy 
2. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
4. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน 
“บริการเป็นเลิศ” 
5. โครงการพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
6. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต
ของหน่วยงาน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 
กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยก าหนด
ตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perception 
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดเป็นตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่
เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100)  ต้องได้คะแนน 90 คะแนนข้ึนไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 
2566 - 2570) ได้ก าหนดตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน 
และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนข้ึนไป   

 องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ( Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจ าปี 2564 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 35 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 โลก ซึ่งลดลงจากปี 256 3 ย่อมสะท้อนให้ได้
เห็นว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน  

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน ถือ
เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถ่ินซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ปราศจากการทุจริต น าเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยยึดหลัก
แห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พื้นที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้อง
เป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ จึงให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ควบคู่ไปกับการป้องกันการทุจริต โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ       
(พ.ศ. 2566 – 2570) อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้ว่า ใน
ปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนข้ึนไป 
รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 
1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน   



  

 
๔ 

 

 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
(1) เพื่อแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณต่อสาธารณชน  

  (2) เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถ่ิน 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) เพื่อให้การบริหารราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

(4) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

(5) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ที่มี
ประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต 

4. เป้าหมาย 

 (1) คดีทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ลดลง ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2570  
 (2) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ มีคะแนน ITA เพิ่มข้ึนและผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 
คะแนนข้ึนไป) ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ITA) /องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA (85 คะแนนข้ึนไป) และมีคะแนน ITA 90 คะแนนข้ึนไป  ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ผ่าน
เกณฑ์ ITAแล้ว) 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
จ านวนคดีทุจริตลดลง 
(ค านวณจากปี 2565) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 

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

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
(1) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  ได้แสดงเจตจ านงสุจริตต่อสาธารณชน  

  (2) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  มีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจิตส านึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนท้องถ่ิน ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  มีการบริหารราชการ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย 
โปร่งใส และตรวจสอบได้  

(4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งอรุณ 

(5) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณที่มี
ประสิทธิภาพ เข้มแข็งและลดการทุจริต



 
๕ 

 

ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจ านวน 15 โครงการ ดังนี้  

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การเสริมสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

1) โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
2) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3) โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 
4) โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

 

 รวม จ านวน 4 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  
2. การบริหาร
ราชการด้วยความ
โปร่งใส 

2.1 การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

5) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน 
6) มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 

- 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 

 



  

 
๖ 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.2 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 

7) มาตรการ NO Gift Policy 
8) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี” 
9) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
10) มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 

- 
- 
 

22,000 
 

- 

- 
- 
 

22,000 
 
- 

- 
- 
 

22,000 
 
- 

- 
- 
 

22,000 
 
- 

- 
- 
 

22,000 
 
- 
 

 

 รวม จ านวน 6 โครงการ 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000  

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

11) โครงการจัดเวทีประชาคม 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 
 

40,000 
 
 

40,000 
 

 

 3.2 การรับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

12) มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งอรุณ 

- - - - -  

 รวม จ านวน 2 โครงการ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  
4. การยกระดับกลไก
การตรวจสอบการ
ด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารความ
เส่ียงการทุจริต 

13) โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
14) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
15) มาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งอรุณ 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 

 รวม จ านวน 3 โครงการ 0 0 0 0 0  

รวมทั้งสิ้น จ านวน 15 โครงการ 262,000 262,000 262,000 262,000 262,000  

 
 



 
๙ 

 

ส่วนที่ 3  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

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

มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
 

1.1 การเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส าหรับ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บุคลากร สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติ
หน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจ ามักเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความ
ช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม จึงส่งผลให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินกระท าผิดกฎหมายระเบียบต่างๆ  ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถ่ินขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  
 ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส าหรับ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
 3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ินของ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ จ านวน ๗๑ คน 



  

 
๑๐ 

 

5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน   
 2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมการด าเนินโครงการ 
 3) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
 4) จัดท าเอกสารส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5) อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
 6) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ  
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณด าเนินการf 
 ๑0๐,๐๐๐.- บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
10. ผลผลิต,ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถ่ิน ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี 
 2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ท าแบบทดสอบ/แบบประเมิน) 
 ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ มีการบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๑๑ 

 

ล าดับที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ าเป็นต้องด าเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
เพื่อให้การบริหารงาน และปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน  ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
 3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน จ านวน ๗๑ คน 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท าโครงการ/แผนงานและขออนุมัติด าเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บริหาร   
 2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
 3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับบุคลากร 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ินผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เป็นต้น  
 4) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ  
 5) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
 
 
 



  

 
๑๒ 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับ
บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ินผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว อย่างน้อย 5 ช่องทาง และไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ราย
ไตรมาส) 
 2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๑๓ 

 

ล าดับที่ 3 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือป้องกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี ( Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึก
ในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรัง
ที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตอย่างจริงจัง เพื่อท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดน้ัน ต้องน าหลักธรรมาภิบาล
ไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชา
สังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลง
ค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน  
 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  จึงจัดท าโครงการ
ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณมีความรู้ความเข้าใจและให้
ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) และมีค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต 
 3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณมีความรู้ความเข้าใจในหลัก
และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณสามารถน าองค์ความรู้หลัก
ธรรมาภิบาล ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ จ านวน ๗๑ คน 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน  
 2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
 3) จัดท าก าหนดการ  
 4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์  
 5) จัดฝึกอบรมตามก าหนดการ 
 6) รายงานผลการด าเนินการ  
6. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  



  

 
๑๔ 

 

7. งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  ที่เข้ารับการ
อบรม ผ่านการทดสอบความรู้ธรรมาภิบาล ร้อยละ 90 (ทดสอบความรู้ผ่านระบบทดสอบความรู้ธรรมาภิบาล
ออนไลน์ https://ggde.nacc.go.th) 
 ผลลัพธ์   
 1) ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ น าหลัก     
ธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 2) ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ร่วมต่อต้าน
การทุจริต (ส ารวจโดยแบบประเมินติดตามผล) 
 3) ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ น าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๑๕ 

 

ล าดับที่ 4 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 
2. หลักการและเหตุผล  
 การด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะน าไปสู่การท างานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและความส าเร็จขององค์กร
อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างจิตส านึกให้
บุคลากรตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นล าดับที่ดีของสังคม ยึดมั่นใน
คุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม 
จริยธรรม อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างจิตส านึก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการท างานอันจะน าไปสู่การท างานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและความส าเร็จขององค์กรอย่าง
ยั่งยืน จึงได้ก าหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
3. วตัถุประสงค ์ 

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน าหลักคุณธรรม จริยธรรม
มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข  

2) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
จ านวน ๗๑ คน 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
 3) ก าหนดรูปแบบ ก าหนดการ และหัวข้อการอบรม  
 4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์  
 5) ด าเนินการตามรูปแบบและก าหนดการที่ก าหนด 
 6) รายงานผลการด าเนินการ  
 7) เผยแพร่การด าเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 
 ๑๐๐,๐๐๐.-บาท       
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 



  

 
๑๖ 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจ านวน 1 ครั้ง 
2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและ

การปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์  
 บุคลากรน าหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรสุจริตในหน่วยงาน (ส ารวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๑๗ 

 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
################################################################################ 
 

๒.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ 5 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  
จึงได้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงข้อมูล
ข่าวสารให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
 2) เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน  
 3) เพื่อจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน  
 4) เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  
4. กลุ่มเป้าหมาย  
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดต้ังคณะท างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  เพื่อด าเนินการให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    
 2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 3) จัดต้ังหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 4) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งมี
การแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออื่น ๆ 
 5) จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ เพื่อ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ าเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง 
การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ 
ข้อบังคับที่ก าหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบถาม
หรือขอข้อมูล หรือรับฟังค าติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ เช่น  
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  - มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาท าการ  
  - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อ
สอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น  
  - มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดต้ังศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความ
คิดเห็น การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น  
 7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  
 8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
 9) จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอ
ผู้บริหาร6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีจ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง 
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  

ให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบส ารวจ

ความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 
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ล าดับที่ ๖ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหา
รายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารของ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  ได้ จึงได้จัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และ
มาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ เพื่อให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้   เช่น 
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ     
จัดจ้าง ฯลฯ 
 2) เพื่อก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนด  

3) เพื่อก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

4) เพื่อให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ส านัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดต้ังคณะท างานจัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 

2) ประชุมคณะท างานฯ  
2.1) ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของ

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  ต่อสาธารณชน  โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับ
สาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ และ
ช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
  2.1.1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูล
ผู้บริหาร อ านาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าว
ประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  



  

 
๒๐ 

 

2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการด าเนินงาน  รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ E – Service  

2.1. 3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการ
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

2.2) ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการต่างๆ  กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน  

3) ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 

4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณให้ผู้บริหารทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ใน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี ้

   - ข้อมูลพื้นฐาน 
   - การบริหารงาน 
   - การบริหารเงินงบประมาณ 
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   - การส่งเสริมความโปร่งใส 
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้   

 3) ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนด  
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4) ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 
2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการของส านัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ใน

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
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2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
   

ล าดับที ่7 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 
2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  ได้ก าหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อน าไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ” 
 อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้ก าหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา 
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ เล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับท้องถ่ินเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถ่ิน มีการบริหารให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดท ามาตรการ NO Gift Policy ข้ึน เพื่อหลีกเลี่ยงการ
กระท าอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งน าไปสู่  การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
2) เพื่อแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และบุคลากรขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลทุ่งอรุณ มีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดท ามาตรการ  “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” 
 2) จัดท าประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการด าเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
 3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy  
 4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน 
 5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 
 6) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 



  

 
๒๓ 

 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าการ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
 ผลผลิต 

๑) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จ านวน 1 ฉบับ 
๒) ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 

ด าเนินการตามแนวทาง NO Gift Policy จ านวนร้อยละ 100 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบ
ส ารวจ) 

 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และบุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เรื่องสินบน 
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ล าดับที ่8 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงได้จัดท ากิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี” เพื่อติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิด
ความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็น
เรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ มีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้า
ในการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
 2) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
 3) เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดต้ังคณะท างานควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 2) จัดประชุมบุคลากรทุกส านัก/กอง/ฝ่าย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือน/ประจ าไตรมาส 
 3) จัดต้ังคณะท างานเพื่อตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ ในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง 
(Cross Check) 
 4) ด าเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่คณะท างานก าหนด 
 5) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกกองฯ/ส านักฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
 2) มีการด าเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ ในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง (Cross 
Check)  
 ผลลัพธ์ 
 ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณลดลงร้อยละ 80  
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ล าดับที่ 9 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งอรุณ  
2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 
2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยให้มี
อ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มุ่งหวังให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้มากข้ึน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินได้อย่างแท้จริง  ทั้งนี้
การเพิ่มข้ึนของประชากร ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ได้มากข้ึน ย่อมส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
การให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได้จัดท าโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
 2) เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งอรุณ 
 3) เพื่อสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  
5. วิธีด าเนินการ 
 1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
  1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
  1.4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  
  1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
  1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 2) จัดท าระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการใน
รูปแบบที่ง่ายและสะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุ่มแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร 
 3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน  



  

 
๒๗ 

 

4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง 

5) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทราบผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจาย
ข่าวเป็นต้น 

  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
7. งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 
 ๒๒,๐๐๐.-บาท      
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  
 มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 

ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียน การให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

 
๒๘ 

 

ล าดับที่ 10 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการ
ป้องกันการทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ด าเนินการจัดท า 
“แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(พ.ศ. 2566 – 2570)” เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ บริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตตามหลัก   
ธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อยกระดับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
2) เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  
5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดต้ังคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 2) ประชุมคณะท างานฯ เพื่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต,วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
 3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่ก าหนด รวมถึงรายงานการท า
แผนฯแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบ
รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (E 
– PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th  เป็นต้น 
 4) ประชุมช้ีแจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
ให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
 7) รายงานผลการด าเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ 
ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (E – PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. 
http//www.nacc.go.th เป็นต้น 
 8) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด, หน่วยตรวจสอบภายใน ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 



  

 
๒๙ 

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
 ผลผลิต 
 มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งอรุณ พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๓๐ 

 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ 11 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ เห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
และเท่าเทียม โดยให้ประชาชน  กลุ่มองค์กร  ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึง
ศักยภาพ ความคิดเห็น ความต้องการ  เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้  ร่วมก าหนดแนว
ทางการด าเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  
ด้วยการจัดท าโครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ
ด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพื่อน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง 
จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน อย่างมีประสิทธิภาพ  และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่าง
แท้จริง 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจการตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
 2) เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
 3) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 4) เพื่อน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถ่ิน อย่างมีประสิทธิภาพ  
 5) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
 6)  เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ชุมชน/หมู่บ้าน/ต าบล ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท าค าสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเวทีประชาคม  
 2) จัดเวทีประชาคม โดย ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วม
ประชุมประชาคม เพื่อก าหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถ่ินด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา และ
สถานที่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ช้ีน า และครอบคลุมจ านวนประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่  อย่าง
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
 3) น าผล/ข้อเสนอต่างๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ผ่านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 4) ติดตามประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน เสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชนทราบ  
 



  

 
๓๑ 

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  
7. งบประมาณด าเนินการ 
 4๐,๐๐๐.-บาท 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่ อย่างเสมอภาค และ
เท่าเทียมกัน   
 ผลลัพธ์   
 1) ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  
 2)  เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
 3) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถ่ิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๓๒ 

 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
  

ล าดับที ่12 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ เห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราว
ร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการ
สาธารณะและการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โปร่งใส จึงได้
จัดท ามาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนข้ึน เพื่อก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่อง
ทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็น
ธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และข้ันตอนให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ให้
สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2) พัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล 
และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดต้ังคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
อรุณ  

2) ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
อรุณ เพื่อก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3) คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
  3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
  - ก าหนดให้มีการจัดต้ัง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งอรุณ 
  - ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ
ร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
  - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา 
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องช้ีแจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 



  

 
๓๓ 

 

  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
  3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
  - จัดท าคู่มือหรือแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอก
จะท าการร้องเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
  - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
  - ก าหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส  
  - จัดท าข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
  - จัดท าข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ฯลฯ  
 4) จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
      5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ องค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งอรุณ ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 6) จัดท าฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน  มีการวิเคราะห์และก าหนดก าหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไข
ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  
 7)  รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
 8) คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ  
 9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 10) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้
ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
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 3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และ
กระบวนการข้ันตอนเรื่องร้องเรียน 
 4) มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทาง
ในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 5) มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  
ให้สามารถตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตาม
มาตรการที่ก าหนดไว้ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
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มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 

ล าดับที่ 13 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  
2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่ม
มูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในน้ันยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นข้ันตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพื่อจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งอรุณ เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี  และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 2) เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ ( Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร 
 3) เพื่อน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาส
ของความส าเร็จของงาน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรใน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
5. วิธีการด าเนินการ 
 1) จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  โดยก าหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และ
ให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
 2) สอบทานความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
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 3) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่น  ๆขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ การท างาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน และป้องกันการทุจริต 
รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความส าเร็จของงาน  และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ ในการด าเนินการ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
 ผลลัพธ์ 
 1) มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ  
 2) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน 
 3) การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินลดลงร้อยละ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
๓๗ 

 

ล าดับที่ 14 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานน้ันๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธ์ิผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดข้ึน และพัฒนาให้ระบบ 
การควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2) เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 3) เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 4) เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
5. วิธีด าเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 



  

 
๓๘ 

 

2) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย 

 (1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
ที่กระทรวงการคลังก าหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  
  ( 2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน : ปค.4) 
  ( 3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน (รายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 
  (4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
 3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 
 4) น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
 5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง / ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 ผลลัพธ์ 
 1) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ  
80 ในระดับมาก) 

2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ  ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความโปร่งใส 

3) การทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ลดลงร้อยละ 5 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

 
๓๙ 

 

ล าดับที่ 15 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยก าหนดตัวช้ีวัดไว้
ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perception Index - 
CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังได้น าผลการประเมิน ITA 
ไปก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100)  ต้องได้
คะแนน 90 คะแนนข้ึนไป  โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก าหนดตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 
ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 
43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 
100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนข้ึนไป ซึ่งได้ก าหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้
การปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการ
พัฒนาเพื่อน าไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เป็น
หน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่
มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถ่ิน ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถ่ินซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในระดับท้องถ่ินเอง จึงก าหนดด าเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งอรุณ เพื่อเป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตข้ึนในองค์กร 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
2) เพื่อป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดข้ึนในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 หน่วยงานภายในของ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ทุกหน่วยงาน (ส านักงาน,กองงาน,กลุ่มงาน) 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 
 2) จัดต้ังคณะท างานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 3) คณะท างานด าเนินการประเมินความเสี่ยงการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนินโครงการที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
 4) คณะท างานด าเนินการจัดท านวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  



  

 
๔๐ 

 

 5) ด าเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และช่องทางอื่นๆ  
 6) มีการประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจมาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่าง
เคร่งครัด 
 7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 8) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกกอง /ส านักฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนินโครงการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต จ านวน 1 ชุด 
 2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต อย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 
 3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 
 ผลลัพธ์ 
 เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบของ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


