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ส่วนที่ 1 
 

 

บทนำ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ  

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ ให้ 
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ที ่จะยั ่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนา ประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากร ธรรมชาติยังยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมติิ 
ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและใน ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีว ิต ที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ           
(พ.ศ.2561-2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ กําหนดเป้าหมายไว้ว่า 
ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมี
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ใน อันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำกว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้นําผลการประเมิน 
ITA ไปกําหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) 
ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2570) ได้กําหนดตัวชี ้วัด ไว้ว่า ในปี      
พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ใน
อันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด 
(ร ้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ ้นไปองค์กรเพื ่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนีการรับรู ้ การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) 
ประจำปี 2563 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง
จากปี 2562 แต่ในส่วนของอันดับได้ปรับตัวลดลงเป็นลำดับที่ 104 จากอันดับ 101 ย่อมสะท้อนให้ได้เห็นว่า
ประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน 

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจุบัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของ
รัฐภายใต้ โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการ
กระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
ถือเป็นกลไกสําคัญ ในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนําไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปราศจากการทุจริต นําเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติ ก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลัก
แห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๓ 

พ้ืนที่ ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้ เท่าท่ีจําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม ได้เล็งเห็นความสำคัญ และร่วมแสดงเจตจํานงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต และนําแผน
ไปสู ่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตั ้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2565 เพื ่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ
หลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน อันเป็นการยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริต     
ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ ด้วยการสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริตขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยไดมี้กรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) ให้มีความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ แผนระดับ
ที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนระดับที่ 
2 สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั ่นคง
แห่งชาติ ในส่วนเป้าหมายที่ให้ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัด คือ ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต และแผนระดับ
ที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง คือ แผนปฏิบัติการด้าน การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนําหลักธรรมาภิบาล
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไก ในการพัฒนากรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สำหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้อง กับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเน ินงานของหน่วยงานภาคร ัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื ่อให ้บรรล ุค่า
เป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่กําหนดไว้ว่าในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่เข้าร่วม การประเมิน ITA ทั้งหมด  
(ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน 
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1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร 
 1.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที ่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
(Likehood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดย 
คณะทำงานบริหารความเสี ่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที ่จะเกิดความเสี ่ยง
(Likehood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูง
มาก 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 
ประเด็นที่พิจารณา ระดับคะแนน 

1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likehood) 
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์
ข้อผิดพลาดในการปฏิบตัิงาน 

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

1 เดือน/ครั้ง 
หรือมากกว่า 

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

บาท 
1,000-

2,000บาท 
2,000-5,000

บาท 
5,000 ข้ึนไป

บาท 
ผลกระทบต่อภาพลักษณ/์ 
การดำเนินงานของหน่วยงาน 

1     

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

ผลกระทบ(Impact) 
1 2 3 4 5 

5      
4      
3      
2      
1 1     

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

ตารางที่ 1 ประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรง
ของความเสี่ยงการทุจริต 
 
ลำดับ
ที ่

 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

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

    (L x I ) 

1 1.จดมิเตอร์น้ำประปาประจำเดือน การยักยอกจัดเก็บเงินค่าน้ำ 
ประปา 

1 1 1 

2 2. ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้     
3 3. ออกพ้ืนท่ีเก็บเงินค่าน้ำประปา     
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ตารางที่ 2 ประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรง
ของความเสี่ยงการทุจริต 
 
ลำดับที ่ ขั้นตอนการดำเนินงานประเด็นความเสี่ยงด้านการ

ทุจริต 
มาตราการการควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริต 

- - - 
   
   

  
* หมายเหตุ เนื่องด้วย ระดับความเสี่งการทุจริต ต่ำ จึงไม่ต้องจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริตเพ่ิมเติม  
เฉพาะขั้นตอนของการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงมาก/สุง/ปานกลาง/ ตามตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๖ 

 
2. หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น) 
           

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรั ทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) ผลคะแนนดัชนีการรับรู ้การทุจริต ประจำปี 2563 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 36 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 แต่ในส่วนอันดับได้ปรับตัวลงเป็นลำดับ
ที่ 104 จากอันดับ 101 ย่อมสะท้อนให้เห็นได้ว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน 

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการการะจาย
อำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็น
กลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจาก
การทุจริตนำเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง
แล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) นำไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ ให้มี
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ดังนี้ แผนระดับที่ 1 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนระดับท่ี 2 สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
ที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปฏิรูปประเทศ  ด้านการป้องกันและปราบปรา มการ
ทุจริตปละประพฤตมิชอบ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 6  
การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤตมิชอบ โดยนำหลักธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการ
จัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของภาคร ัฐ  ( Integrity and Tranparency 
Assessment : ITA)  เพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯที่กำหนดไว้ว่าในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่
เข้าร่วมการประเมิน ITA  ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนน ขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมี
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index – CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๗ 

 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
 1) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ
ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 2) เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ 
(Integrity and Tranparency Assessment : ITA)  

3) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

4. เป้าหมาย 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที ่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ และการควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสมปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA  ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้
คะแนน 85 คะแนน ขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index – CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน 
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ส่วนที่ 2 
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ส่วนที่ 2 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕68 ปี ๒๕69 ปี ๒๕70 หมายเหต ุ

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

1. การสรา้ง
วัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแกบุ่คลากร
ทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง              
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจำของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.1.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักในการปฏบิัติ
ราชการตามอำนาจหน้าที่และ
การประพฤติตนตามประมวล
จริยธรรม 
(1) โครงการพัฒนาความรู้ด้าน
กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติงาน 
สำหรับบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
(2) โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้าน
กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
(3) มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกมะขาม 
1.1.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักในการยึดมั่น
ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่
ประโยชน์ส่วนตน ที่จะไม่กระทำ
การอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(4) โครงการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนตำบล    
โคกมะขาม 
1.1.3 เสริมสร้างจิตสำนึกและ
ค่านิยมความซ่ือสัตย์สจุริต 
และการต่อตา้นการทุจริต 
(5) โครงการฝึกอบรมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม (ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
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                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๑๐ 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕68 ปี ๒๕69 ปี ๒๕70 หมายเหต ุ

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

อบต. พนักงานสว่นตำบลและ
พนักงานจ้าง) 

  
 

 
 

 
 

 1.2 การสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น 
(6) โครงการตามแผนปฏิบัติ
การ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว  
เพื่อสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร” 
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 1.3 การสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1.3.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักในความซ่ือสัตย์
สุจริต และการต่อต้านการ
ทุจริต 
(7) โครงการอบรมคุณธรรม  
จริยธรรม 
1.3.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักให้มจีิต
สาธารณะ และรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 
(8) โครงการอบรมศีลธรรม                  
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
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รวม จำนวน   8    โครงการ 150,000 150,000 150,000 

 

150,000 150,000 
 
 

2. การบริหาร
ราชการด้วย
ความโปร่งใส 

2.1 การเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการ
บริหารงานและการดำเนินงาน 
(1) มาตราการปรับปรุงและ
พัฒนาศูนย์ข้อมูลขา่วสารแก่
ประชาชน 
2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลการ
บริหารเงินงบประมาณ 
(2) โครงการเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการบริหาร
งบประมาณ 
2.1.3 การเปิดเผยข้อมูลและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(3) โครงการการเผยแพร่
ประชาสัมพันธข์่าวสารข้อมูล
ต่างๆ ของ อบต.โคกมะขาม 
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 2.2 มาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
 

2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์
ในการปฏิบัติหนา้ที่และ
บริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริตเป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล ของผู้บริหาร 
(4) มาตรการการการแสดง
เจตนารมณ์ในการนำหลัก
คุณธรรมมาใช้ในการ
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                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๑๑ 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕68 ปี ๒๕69 ปี ๒๕70 หมายเหต ุ

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

บริหารงานของผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนตำบล   
โคกมะขาม ด้วยการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส 
2.2.2 มาตราการการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหนว่ยงาน 
(5) มาตรการ NO Gift Policy 
(6) กิจกรรมการสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเล่ือน
ขั้นเงินเดือน  
(7) กิจกรรม “ควบคุมการเบกิ
จ่ายเงินตามข้อบญัญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจำปี” 
(8) กิจกรรมการให้บริการ
อย่างเท่าเทียม 
(9) กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้างประจำปี” 
(10) โครงการสำรวจความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการต่อ 
การให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 
(11) กิจกรรมการใช้บัตรคิวใน
การติดต่อราชการ 
2.2.3 การจัดทำแผนปฏบิัติการ
ป้องกันการทุจริต 
(12) มาตราการการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
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 2.3 มาตรการลดการ
ใช้ดุลยพินิจในการ
ปฏิบัติงาน 

2.3.1 จัดทำข้อตกลงระหว่าง
บุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซท่อ
สัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม 
ใช้ดุลพินิจด้วยความสุจริต
ภายใต้หลกัธรรมาภิบาล 
(13) มาตรการ “จัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ตามหลักธรรมาภบาล 
2.3.2 มีการจัดทำแผนภูมิ
ขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงาน
และระยะเวลาการดำเนินการ
เกี่ยวกบัการบรกิารประชาชน 
รายละเอียดที่เกีย่วข้องในแต่
ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำ
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                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๑๒ 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕68 ปี ๒๕69 ปี ๒๕70 หมายเหต ุ

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

การและในระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(14) มาตรการจัดทำคู่มือ
ประชาชนผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ 
(15) จัดทำมาตราการการ
ให้บริการประชาชน 
(16) มาตรการการมอบหมาย
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
โคกมะขาม 
(17) มาตราการการะจาย
อำนาจขององค์การบริหารสว่น
ตำบลโคกมะขาม 
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รวม จำนวน      17       โครงการ - - - 

 

- - 
 
 

3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.1.1 การมีส่วนรว่มในการ
จัดทำแผนพัฒนา การจัดทำ
งบประมาณ 
(1) โครงการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ของ อบต.โคกมะขาม 
3.1.2 การมีส่วนรว่มตรวจสอบ 
และการประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
(2) กิจกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตำบล    
โคกมะขาม 
 

 
 
 

20,000 
 
 
 
 
- 

 
 
 

20,000 
 
 
 
 
- 

 
 
 

20,000 
 
 
 
 
- 

 
 
 

20,000 
 
 
 
 
- 

 
 
 

20,000 
 
 
 
 
- 

 

  
รวม จำนวน  2   โครงการ 20,000 20,000 20,000 

 

20,000 20,000 
 
 

 3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 
 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนใน
การดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนิน
กิจการทีจ่ะมีผลกระทบตอ่
ความเป็นอยูแ่ละสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น     
(1) โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนจัดทำเวทีประชาคม 
การจัดทำแผนชุมชน และการ
จัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
3.2.2 มีระบบและชอ่งทางให้
ประชาชนในท้องถิ่นสามารถ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๑๓ 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕68 ปี ๒๕69 ปี ๒๕70 หมายเหต ุ

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทาง
ที่หลากหลาย 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็น
ลายลักษณือกัษรให้ประชาชนผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึง
การได้รับเรื่อง ระยะเวลา และ
ผลการดำเนินการเกีย่วกบัเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(3) มาตราการเผยแพร่ ข้อมูล
ที่สำคัญที่หลากหลาย  
(4) มาตรการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์/ร้องเรียน 
(5) มาตรการกำหนดขั้นตอน/
กระบวนการเรื่องร้องเรียน  
(6) มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนรำคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(7) กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
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 3.3 การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชนและบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่าย
ภาคประชาชน/องค์กรชุมชน 
ในการป้องกันตรวจสอบและ
ต่อต้านการทุจริต 
(8) มาตรการแต่งตั้งองค์กร
จัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 
3.3.2 ส่งเสริมให้เครือข่าย
ภาคประชาชนมกีารดำเนินการ
เฝ้าระวังการทุจริต 
(9) โครงการสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชนเพือ่เฝ้าระวัง
การทุจริตของอบต.โคกมะขาม 
3.3.3 บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 
(10) มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกจิการบ้านเมือง
ที่ดีขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกมะขาม 
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รวม จำนวน  10 โครงการ - - - 
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                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๑๔ 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕68 ปี ๒๕69 ปี ๒๕70 หมายเหต ุ

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

4. การยกระดับ
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ดำเนินงานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบตรวจสอบ
ภายใน การควบคุม
ภายใน และการ
บริหารความเส่ียงการ
ทุจริต 
 
 
 

4.1.1 มีการจัดทำและ
รายงานและรายงานการจัดทำ
ระบบตรวจสอบภายใน 
(1) กิจกรรมการจัดทำแผนการ
ตรวจสอบภายในประจำป ี
4.1.2 มีการจัดทำและ
รายงานการจัดทำระบบ
ควบคุมภายใน 
 (2) กจิกรรมการติดตาม
ประเมินผบการควบคุมภายใน 
4.1.3 มีการจัดให้มี
กระบวนการบริหารจัดการ
ความเส่ียงการทุจริต 
(3) มาตราการบริหารจัดการ
ความเส่ียงการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
โคกมะขาม 
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 4.2 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาทอ้งถิ่นให้
มีความรู้ ความเขา้ใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฏหมาย ระเบียบที่เกีย่วขอ้ง
ได้กำหนดไว ้
(4) โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมายทอ้งถิ่น 
แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
4.2.2 ส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหารตามกระบวนการ 
และวิธีทีก่ฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวขอ้งกำหนดไว ้โดยไม่
ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
(5) กิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
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 4.3 มาตราการ
จัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการ
ดำเนินการต่อเร่ืองร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(6) มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
โคกมะขาม 
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งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 4.3.2 จัดให้มีระบบและช่อง
ทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ ดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย สำหรับผู้ร้องเรียน 
(7)  มาตรการ ให้มีระบบและ
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกบัการทจุริต ของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
โคกมะขาม 
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 รวม จำนวน    7  โครงการ - - - 
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ส่วนที่ 3 
 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๑๗ 

ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการ 
 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมวัฒนธรรมสุจริต 
 1.1 การเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        1.1.1 สร้างสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และ
การประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความรูด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน สำหรับ 
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข  และ
หลักเกณฑ์ตางๆ ที่บุคลากร สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ตองรูและยึดเปนแนวทางการปฏิบตัิหนา 
ที่การดําเนินการ อยางเครงครัด ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจํามักเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ 
ประสบการณ หรือ ขาดความรความเข้าใจในกฎหมายระเบียบ ประกาศ คำสั่งเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ   
ทีมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเตมิ จงส่งผลให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชกสภาท้องถิ่น 
และผู้บริหารท้องถิ่นกระทำผิดกฎหมาย ระเบียบตาง ๆ กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือ การพัฒนาทองถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

ดังนั้น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ         
ขอบังคับ ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวน
ไดสวนเสีย รวมทั้งเปนการเพิ่มพูนความรูความเขาใจดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิก
สภาทองถิ่น จึงไดจัดทํา โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน สําหรับ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิน่ 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อใหบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น ไดเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ที่เก่ียวของในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น ใหมีความพรอมในองคความรู
เกี่ยวกับ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ  

3) เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวน
เสีย 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๑๘ 

 
4. เป้าหมาย 
 บุคลากร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ตำบลโคกมะขาม 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

10. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 
 1) มีการจัดอบรมความรู้ดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิก 
สภาทอ้งถิน่ ไมนอยกวา 2 ครั้งตอป  

2) บคุลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองคค์วามรู้ดานกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็น 
แนวทางการปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ ไมนอยกวารอยละ 80 (ทําแบบทดสอบ/แบบประเมิน)  

ผลลัพธ  
องคการบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม มีการบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวน
ไดสวนเสีย (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๑๙ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการ  
                     ปฏิบัติงาน ใหแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ด านกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบิตังาน สาหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิ ก
สภาทอ้งถิน่ เพ่ือเพ่ิมพูน ความรูความเขาใจดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหแก บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 
เพ่ือใหการบริหารงาน และปฏิบัติงาน เปนไปอยางถูกตองชอบธรรม ไมเลือกปฏิบัติเกิดประโยชนสูงสุดตอประ
ชาชน  
3. วัตถุประสงค  

1) เพื่อใหบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น ไดเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ที่เก่ียวของในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น ใหมีความพรอมในองคความรู
เกี่ยวกับ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ  

3) เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวน
เสีย 

4. เป้าหมาย 
 บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกมะขาม 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง กำนัน ผู ้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่เพื ่อจัดกิจกรรมการบำเพ็ญ
ประโยชน์ 
 4. ดำเนินกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๒๐ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 
10. ผลผลิต/ผลลัพธ  

ผลผลิต  
1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายทเกี่ยวข้องสำาหรับ

บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่นผานชองทางที่หลากหลาย เชน เว็บไซตสื่อสังคมออนไลนบอรด   
ประชาสัมพันธจดหมายข่าว อยางนอย 5 ชองทาง และไมนอยกวาปละ 4 ครั้ง (เผยแพรประชาสัมพันธ์      
รายไตรมาส) 

2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ดานกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็น
แนวทาง การปฏิบ ัต ิหน าที ่และบร ิหารราชการ ไม นอยกว ารอยละ 80 (สํารวจโดยแบบทดสอบ/                 
แบบประเมินผล)  

ผลลัพธ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ      
ขอบังคับในการ ปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวน
ไดสวนเสีย (สํารวจ โดยใชแบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๒๑ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 3 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
                      โคกมะขาม 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก
ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานสำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อำนาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
ต่อประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื ่อวันที ่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี ่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์  และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม เห็นถึงความสำคัญในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทำ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   
มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็น
แนวทางในการดำเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกร่วมใน
การเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน 
 3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม ในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกมะขาม 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 
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6. วิธีดำเนินการ 
 จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ 
 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 6.2 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและ
เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทำบุญ
ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 
 6.3 การจัดกิจกรรมทำบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์  

7. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

8. งบประมาณในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและ
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 10.2 พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความ
สำนึกร่วมในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการ
ให้และเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  
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1.1.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
ที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  ลำดับที่ 4 

1. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบ     
ต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง การกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือ ไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้
เป็นการกระทําความผิด ทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์
ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

ดังนั้น ระบุชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม จึงได้ดําเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของระบุองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

2) เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของระบุชื่อ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3) เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจิตสํานึก ค่านิยม 
และ วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการ ทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

พนักงานขององค์การบริหารรส่วนตำบลโคกมะขาม 

5. วิธีการดําเนินการ 

1) จัดตั้งคณะทํางาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ ทับซ้อนของตําแหน่งต่าง ๆ 

2) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทํา
ร่างคู่มือ/ แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

3) จัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
แนวทาง การดําเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

4) ปรับปรุงขั ้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื ่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
ข้อเสนอแนะ ที่ได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ และจัดทําคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๒๔ 

5) จัดประชุมเพื ่อให้ความรู ้เรื ่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพื ่อป้องกัน
ผลประโยชน์ ทับซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน 

6) เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
และ สาธารณะชนให้รับทราบ 

7) รายงานผลการดําเนินการ  

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) พนักงานของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ร้อย
ละ 80 ของจํานวนพนักงานฯ (สํารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู้) 

2) มีคู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จํานวน 1 ชุด 

3) มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน อย่างน้อย 2 ช่องทาง 
(เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หนังสือเวียน เป็นต้น) 

ผลลัพธ์ 

พนักงานของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประพฤติปฏิบัติงานยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวมไม่
มี ผลประโยชน์ทับซ้อน (สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๒๕ 

1.1.3 เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  ลำดับที่ 5 
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม (ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.  
                      พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง) 
2. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นตามที่คณะอนุกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (อ.ก.ถ.) ด้านมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ใน ก.ถ.ได้
ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง  และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องกำกับ
ความประพฤติของตน ได้แก่ ๑.พึงดำรงตนให้ตั ้งมั ่นอยู ่ในศีลธรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
เสียสละ และมีควารับผิดชอบ ๒.พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ ๓.พึงให้บริการด้วย
ความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  ๔.พึงปฏิบัติหน้าที่
โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า ๕.พึงพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
เป็นต้น ประกอบกับคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้มีประกาศ เรื ่อง 
กำหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 
๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖  ดังนี้ 

1.การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2.การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3.การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4.การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5.การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยดี และไม่เลือกปฏิบัติ 
6.การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8.การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
9.การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร     

 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมสัมมนา
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงาน
จ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม เพื ่อให้คณะผู ้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเสริมสร้างให้บุคลากรดังกล่าวเป็นคนดีมี
คุณธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม ให้เป็นสังคมคุณภาพนำไปสู ่การพัฒนา การทำงานที่ซื ่อสัตย์สุจริต            
มีคุณธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนา
ทีมงาน และนำไปสู่การพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศนำชีวิตได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์  
ต่อไป 
 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๒๖ 

3. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกมะขาม ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยา ของข้าราชการที่
บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 

๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิม
สมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทาง 

๓. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในการ
นำไปเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการ
ยุคใหม่ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 

๔. เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

-  คณะผู้บริหาร 
-  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
-  พนักงานส่วนตำบล, ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 

5. วิธีดําเนินการ 

๑.  จัดทำโครงการเสนอนายก อบต.โคกมะขาม พิจารณาอนุมัติ 
 ๒.  แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินโครงการ 
 ๓.  ติดต่อประสานงานกับวิทยากร  ผู้มีความรู้และทักษะ 
 ๔.  ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 ๕.  สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 

20,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  

1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผ่านการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

2) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน
และการปฏิบัติ งานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล) 

 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๒๗ 

ผลลัพธ์ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม มี
ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่ยึดมั่นใน
ความถูกต้องชอบธรรม มีคุณธรรม และจริยธรรม มีหลักธรรมทางพระพุธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใน
การดำรงชีวิต และการทำงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๒๘ 

1.2  การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.1 เสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ แยกแยะผลประโยชน์ 
ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 6 

1. ชื่อโครงการ : โครงการตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” 

2. หลักการและเหตุผล 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กลายเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่
ของโลก ส่งผกระทบให้เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยชะลอตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ การ
ท่องเที่ยวและโรงแรม ซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศ ประกอบกับความตื่นตระหนกของประชาชน ที่เกรงว่า
สินค้าอุปโภค บริโภค จะขาดแคลน ดังปรากฏการณ์ประชาชนแย่งกันซื้อของในห้างสรรพสินค้าเพ่ือไปกักตุน 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานแนว
ทางการสร้างพื้นฐานความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชน เพื่อให้พึ่งตนเองได้ ซึ่งจะเป็นทางออกสำหรับ
วิกฤตโรคระบาดและปัญหาภัยแล้งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้แปลงหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน โดยรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนทั่วพื้นที่ตำบล   
โคกมะขาม เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน โดยเน้นการพึ่งตนเอง และความ
สามัคคีของคนในชุมชน เพ่ือให้รอดพ้นวิกฤตในครั้งนี้ 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม โดยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาแล้วเห็นว่า 
การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตสามารถเป็นทางออกและนำพาประเทศรอด
พ้นวิกฤตได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่
จะต้องดำเนินการ จึงได้จัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน "ปลูกผักสวนครัว เพ่ือสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร” องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ระดับครัวเรือนและลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชน 
2) เพ่ือสร้างรายได้ระยะสั้นทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ดำเนินการทุกหมู่บ้านในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามจำนวน 7 หมู่บ้าน ให้รับรู้และเกิดการมี
ส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
5. วิธีดําเนินการ 

5.1 ขั้นเตรียมการ 
5.1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการ

ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบลเพ่ือบูรณาการวาง
แผนการขับเคลื่อนกิจกรรม  

5.1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามแจ้งแนวทางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมให้
หน่วยงานภาคีระดับตำบลหมู่บ้านและกลุ่มองค์กรเครือข่ายดำเนินงานกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน  
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5.2 ขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความม่ันคงทาง 
อาหาร”  

5.2.1 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พนักงานทุกคน ปลูกผักสวน
ครัวอย่างน้อย 10 ชนิด เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน และสร้างกระบวนการเรียนรู้ในระดับบุคคลก่อนลงไป
ส่งเสริมให้ประชาชน  

5.2.2 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามเชิญชวนให้ผู้นำร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัว 
เพ่ือสร้างกระแส และกระตุ้นให้กิจกรรมนี้ขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้ 

ผู้นำต้นแบบกลุ่มที่ 1  
- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 
- กำนันตำบลโคกมะขาม 
- ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
ผู้นำต้นแบบกลุ่มที่ 2  
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกหมู่บ้าน 
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
- ประธานคุ้มบ้าน 
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล 
- คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน 
- ผู้นำ อช. 
- อสม 

5.2.3 สร้างกระแสการรับรู้ โดยทำคลิปเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์  
5.2.4 หมู่บ้านจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน

และพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้านเพื่อบูรณาการวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรม
โดยใช้ข้อมูลแผนที่เดินดินของ รพ. สต และ จปฐ. โดยดำเนินการดังนี้ 

1) สร้างชุดปฏิบัติการหมู่บ้านประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน/ส.อบต./ผู้นำกลุ่ม/องค์กรใน
งานพัฒนาชุมชนโดยมีพัฒนากรร่วมเป็นชุดปฏิบัติการของหมู่บ้าน 

2) แบ่งหน้าที่ติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนในสัดส่วนชุดปฏิบัติการ 1 คน : 
ดูแล   5 ครัวเรือน โดยให้หมู่บ้านบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่ กิจกรรม ทรัพยากร (เมล็ดพันธุ์/ต้นกล้า) 
และองค์ความรู้ 

5.2.5 ทีมปฏิบัติการหมู่บ้านลงไปให้คำแนะนำและกระตุ้นปฏิบัติการ โดยทำงานแบบคนจน 
เน้นการพึ่งตนเอง อาจให้ความสามัคคีช่วยกันทำในลักษณะกลุ่มเล็กๆ หมั่นเยี่ยมเยือนเป็นประจำ ดังนี้ 

1) คนที่กำลังตัดสินใจทำ ให้กระตุ้นความคิด ให้เรียนรู้จากตัวอย่างในชุมชน เช่น บ้าน
ผู้นำ 

2) คนที่กำลังทำ ต้องติดตามให้กำลังใจ 
3) คนที่ทำสำเร็จ ให้ใช้เป็นตัวอย่างให้กับคนที่เริ่มต้น 

5.2.6 สร้างเครือข่าย ขยายผล  
1) เชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ต้นกล้า 
2) แบ่งปันพันธุ ์พืชชนิดที ่มีในชุมชนให้ชุมชนที ่ขาดแคลนในรูปแบบโครงการ

ทอดผ้าป่าต้นไม้  
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3) เอาม้ือสามัคคีกลุ่มเล็กในชุมชน  
4) สร้างการเรียนรู้ในลักษณะชุมชนนักปฏิบัติ  
5) รวมกลุ่มนำผลผลิตที่เหลือจากการบริโภค ทำบุญ ทำทาน แบ่งปัน ไปแปรรูป        

และจำหน่าย 
5.3 ขั้นตอนการติดตามผล การคัดเลือกบุคคลต้นแบบ และเชิดชูเกียรติ 

5.3.1 การติดตามผล โดยชุดปฏิบัติการหมู่บ้าน/อำเภอ ติดตามความก้าวหน้า 
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัวเพื ่อสร้างความมั ่นคงทาง

อาหาร” และรายงานผลความคืบหน้าให้อำเภอ/จังหวัดทราบ  
5.3.2 การคัดเลือกบุคคลต้นแบบ และเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานใน

การขับเคลื่อนและสร้างต้นแบบในการทำงาน โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
1 ระดับบริหารซึ่งกำหนดนโยบายและผลักดันกิจกรรมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปประธรรม 

(1) ตำบล (นายก อบต./กำนัน) 
(2) หมู่บ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) 

2 ระดับผู้ปฏิบัติการที่มีครัวเรือนในความรับผิดชอบปลูกผักสวนครัวเกิน 90 % 
(1) ผู้ใหญ่บ้าน 
(2) สมาชิก อบต. 

3 ระดับชุมชน ครัวเรือนต้นแบบ 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 

60,000  บาท 

8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  

เกิดการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชน 

ผลลัพธ์ 

เกิดการสร้างรายได้ระยะสั้นทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพ 
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1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1.3.1 เสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 7 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามแนววิถีพุทธ เป็นการจัดกิจกรรมให้  

นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ รวมทั้งค่านิยมของคนไทย 12 
ประการ โดยใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ทำให้เห็นคุณค่าของการทำความดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
ของสังคม ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดี มีความหวัง และกำลังใจในการดำรงตนในฐานะนักเรียนที่มีคุณภาพ และ 
เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นความสำคัญ 
และความจำเป็นที่ควร ดำเนินโครงการเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัยและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  
 2) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืน และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
 3) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่แตกต่าง  
 4) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
4. เป้าหมาย 

4. 1 เชิงปริมาณ 
1) ได้รับการอบรมค่ายคุณธรรม 100 % 
2) ได้รับการอบรมด้านความมีระเบียบวินัย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
4.2 เชิงคุณภาพ 

 1) นักเรียนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  
 2) นักเรียนเป็นผู้มีความเอ้ืออาทรผู้อื่น และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
 3) นักเรียนยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่แตกต่าง  
 4) นักเรียนมีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
5. วิธีดําเนินการ 

๑.  จัดทำโครงการเสนอนายก อบต.โคกมะขาม พิจารณาอนุมัติ 
 ๒.  แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินโครงการ 
 ๓.  ติดต่อประสานงานกับวิทยากร  ผู้มีความรู้และทักษะ 
 ๔.  ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 ๕.  สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 

 

 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๓๒ 

6. พื้นที่ดำเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโคกมะขาม จำนวน 2 ศูนย์ 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 50,000 บาท 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกมะขาม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกมะขาม 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) นักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรม ผ่านการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

 2) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๓๓ 

1.3.2 เสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 8 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมศีลธรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
ในปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่จึงยึด

ติดอยู ่กับความสำเร็จทางวัตถุกันมากจนขาดความเอาใจใส่ในเรื ่องศาสนา  ศีลธรรม คุณธรรม ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปัญหาต่างๆ  ที่เกิดโดยเฉพาะปัญหา
เยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขด้วยศีลธรรมคุณธรรม และบนพื้นฐานความกตัญญู สังคมจึงจะมีความ
สงบสุข หากนักเรียนได้รับการเรียนรู้และอบรมปลูกจิตสำนึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมสมบูรณ์แล้วนักเรียนก็จะ
สามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ " เก่ง  ดี  มีประโยชน์ " เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาก็ไม่ถูกสร้างให้เกิดขึ้นแก่สังคม 
ซึ่งเป็นการลดปัญหาอีกทางด้วยการอบรมสั่งสอนเรื่องศีลธรรมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพนั้นจะมีเพียงแค่ความรู้
ด้านพุทธพิสัยอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องอาศัยการปฏิบัติด้วยตนเองให้ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา
อย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามจึงจัดทำ " โครงการอบรมศีลธรรม ค่ายคุณธรรมจริยธรรม" 
อบรมศีลธรรมแก่นักเรียนในโรงรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติได้มี
โอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่วัย จะได้พัฒนาตนเองและสร้างสรรค์สั งคม ได้รู้ซึ้งถึงหลักธรรม     
มีความรักความศรัทธา มีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา รวมถึงเพื่อยกระดับการพัฒนาจิตใจให้มั ่งคงมี
คุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา  สร้างจิตสำนึกที่ดีงาม มีศาสนาเป็น

เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
3.2 เพ่ือให้นักเรียนนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ 
3.3 เพื่อให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น ใน

ด้านความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข 
4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 นักเรียนระดับชั้น ป.5 - ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่
ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
๑)  จัดทำโครงการเสนอนายก อบต.โคกมะขาม พิจารณาอนุมัติ 

 ๒)  แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินโครงการ 
 ๓)  ติดต่อประสานงานกับวิทยากร  ผู้มีความรู้และทักษะ 
 ๔)  ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 ๕)  สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๓๔ 

  

6. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 20,000  บาท 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๓๕ 

มิติที ่2  การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 

2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการดําเนินงาน 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน  

2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการ  ให้ประชาชนมี 
โอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น เพ่ือที่ ประชาชน  
จะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูล  
ข่าวสารของราชการ 

ดังนั ้น เพื ่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วนตำบล        
โคกมะขาม จึงได้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารรวมทั้งดําเนินกา ร
ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงาน  

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
2) เพ่ือมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสําหรับประชาชน  
3) เพ่ือจัดแสดงข้อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
4) เพิ ่มช ่องทางให ้ประชาชนได ้ม ีส ่วนร ่วมในการตรวจสอบข้อม ูลและการปฏิบ ัต ิงานของ            

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

5. วิธีดําเนินการ 

1) จัดตั้งคณะทํางานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเพื่อดําเนินการให้มีการ  
เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
3) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) จัดทําสื ่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอํานาจหน้าที ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั ้งมีการ แสดงข้อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ ของหน่วยงานและสื่ออ่ืน ๆ 

5) จัดทําข้อมูลแสดงการดําเนินงานและผลการปฏิบัติงานของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ 
เผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านสื่อช่องทางต่างๆของหน่วยงานเป็นระยะสม ่ำเสมอโดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณการเงินการจัดหาพัสดุการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างการใช้ 
จ่ายงบประมาณรายงานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายระเบียบกฎข้อบังคับที่   



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๓๖ 

กําหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบ  

ถามหรือ ขอข้อมูล หรือรับฟังคําติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การให้บริการ เช่น 

- มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาทําการ 

- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบ เพื่ออํานวยความสะดวก  ให้แก่ประชาชนผู้ รับบริการที่จะติดต่อ 
สอบถาม / ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น 

- มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น 
การประชุม รับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น 

7) ปรับปรุงระบบการให้ข ้อมูลการดําเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ 
และ/หรือระบบ Call Center 

8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 

9) จัดทํารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการและสรุปผลเสนอ ผู้บริหาร  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

9. ผลผลิ/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  

1) มีจํานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง 

2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง  
เป็นปัจจุบัน 

ผลลัพธ์ 

ประชาชนม ีความพ ึงพอใจต ่อการใช ้บร ิการศ ูนย ์ข ้อม ูลข ่าวสารไม ่ต ่ ํ ากว ่ าร ้อยละ 80 
(ใช้แบบสํารวจความพึงพอใจ การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 

 

 

 

 

 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๓๗ 

2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ  

2. หลักการและเหตุผลที่มาของโครงการ 

เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งใน
เรื่อง การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไป ตามอํานาจหน้าที ่และกฎหมายที ่กําหนดไว้ ดังนั ้น การที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบ ได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการ
ดําเนินการโดยเปิดเผย และเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่ อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของระบุชื ่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงดําเนินโครงการเส ริมสร้าง
ความโปร่งใสในการ บริหารงบประมาณ เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างได้
ทุกโครงการและกิจกรรม  

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

3) เพ่ือป้องกันการทุจริตในระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

1) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

2) ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

5. วิธีดําเนินการ 

1) รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 

2) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้ประชาชนได้
ทราบ ผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่าง ๆ 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๓๘ 

3) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุง การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

4) ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 

5) จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เช่น 
สังเกตการณ์ ติดตามผลการดําเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น 

6) ประชุมกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 

7) รายงานผลการดําเนินการ และเผยแพร่ผลการดําเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงาน  และ 
สาธารณชน ให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 

7.1) ผลการดําเนินโครงการ  

7.2) รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี  

7.3) รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีตามวงรอบที่กฎหมาย/ระเบียบกําหนด 

7.4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  

1) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  

2) มีการจัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ จํานวน 1 ครั้ง ผลลัพธ์ 
จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 
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2.1.3 การเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ 
                     องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 
2. หลักการและเหตุผล 

ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะทั้งในเรื่องการจัดหา  
รายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะการที่ระบุชื่อองค์
กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชน  สามารถตรวจสอบ 
ข้อมูล ข่าวสาร ของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ จึงได้จัดทํามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และ  
มาตรการกํากับติดตาม การเผยแพร่ข้อมูล สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม เพื่อให้มีการ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบกฏข้อบังคับที่กําหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการ  
มีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบล       
โคกมะขาม 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฏข้อบังคับที่กําหนดไว้ เช่น 
ข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ 
จัดจ้าง ฯลฯ 

2) เพื่อกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีกําหนด 

3) เพื่อกํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยว  ข้องกับการ 
ปฏิบัติราชการ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

4) เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใสและประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

5. วิธีดําเนินการ 

1) จัดตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกํากับติดตาม  การเผยแพร่ข้อมูล 
สาธารณะ  

2) ประชุมคณะทํางานฯ 

2.1) กําหนดแนวทาง/มาตรการ เพื่อกํากับติดตามหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูล 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๔๐ 

ของ อบต.ควนสุบรรณ ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการ เผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ กับ 
สาธารณชนให้เป็นปัจจุบัน ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ 
และช่องทางท่ีหลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

2.1.1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร 
อํานาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี ่ยวข้อง 
ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 

2.1.2) การบร ิหารงาน ได ้แก ่  แผนการด ํา เน ินงาน รายงานการก ําก ับต ิดตาม 
การดําเน ินงานประจําป ี รอบ 6 เด ือน รายงานการกําก ับต ิดตามการดําเน ินงานประจําปี 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ E - Service 

2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี รายงาน  
การกํากับ  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีรอบ 6 เดือน รายงานการ  กํากับติดตาม 
การใช้จ่ายงบประมาณประจําปี แผนการ จัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การดําเนินการ ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากร 
บุคคล รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื ่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด  
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

2.2) กําหนดแนวทาง/มาตรการกํากับติดตามหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ  
ให้บริการ ต่าง ๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริ การอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ 
ต่อประชาชน 

3) ติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผย  
แพร่ข้อมูลสาธารณะ  

4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการ  เผยแพร่ข้อมูล สาธารณะของ 
ให้ผู้บริหารทราบ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

 

 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๔๑ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ที ่เป็นประโยชน์กับสาธารณชน ให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ 
ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

- ข้อมูลพื ้นฐาน - การบร ิหารงาน - การบร ิหารเง ินงบประมาณ – การบร ิหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล - การส่งเสริมความโปร่งใส 

2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กําหนดไว้ 

3) กํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎ ข้อบังคับท่ีกําหนด 

4) กํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ 
ราชการ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

ผลลัพธ์ 

1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 

2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล       
โคกมะขาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๔๒ 

2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

2.2.1 การแสดงเจตนารมณใ์นการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 4 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ ในการนําหลักคุณธรรมมา ใช้ในการบริหารงานของ ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรม 
และความโปร่งใส  

2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม เล็งเห็นถึงความสําคัญในการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตในระดับท้องถิ่น และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่สําคัญในการสร้างวัฒนธรรม  
สุจริตรวมทั้งผู้บริหาร มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการ  
บริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุ จริตและการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน จึงได้มีการดําเนินการจัดทํามาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้  
ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม ส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติ 
การป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อส่งเสริมให้ผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม แสดงเจตนารมณ์ในการนําหลัก 
คุณธรรมมาใช้ ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการ  ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ 
คุณธรรมและความโปร่งใส 

2) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทํา แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม  และความ 
โปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม สู่การรับรู้ของสาธารณชน 

3) เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส ของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 

2) ประชาชน  

5. วิธีดําเนินการ 

1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอํานาจ  

2) กําหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 

3) จัดทําประกาศเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารและเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๔๓ 

4) ผู้บริหารกําหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการ  
ป้องกันการทุจริตฯ 

5) จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

6) จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  

7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่กําหนด  

8) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

9) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

10) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อยกระดับ  
คุณธรรม และความโปร่งใส 

2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน เพ่ือยกระดับคุณธรรม และความ 
โปร่งใส 

3) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกมะขาม พ.ศ. 2566 - 2570 

ผลลัพธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 
คะแนนขึ้นไป) 

 

 

 

 

 

 

 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๔๔ 

2.2.2 การจัดทํามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 5 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy  

2. หลักการและเหตุผล 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ ได้กําหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดให้การพัฒนาค่านิยม  ของ 
นักการเมือง ให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทําตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อนําไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ” อีกท้ังแผน การปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ประเด็นปฏิรูป ด้านการป้องปราม ได้กําหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
หรือ ผู้บังคับบัญชา มีมาตรการ เสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และ 
ประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื ่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละ  
เลยไม่ดําเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม เล็งเห็นถึงความสําคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในระดับท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหาร  
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริต และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน ผู้บริหาร ได้ให้ความสําคัญกับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดทํามาตรการ NO Gift Policy ขึ้นเพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทํา 
อันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนําไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ 
ทับซ้อน  

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) เพ่ือแสดงเจตจํานงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากร มีวัฒนธรรมองค์กร 
No Gift Policy  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5. วิธีดําเนินการ 

1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดทํามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ ไม่ให้” 

2) จัดทําประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดําเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy  

3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy 4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภาย 
ในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน  

 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๔๕ 

5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 

6) รายงานผลการดําเนินการ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  

1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จํานวน 1 ฉบับ 

2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นบุคลากรของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตาม 
แนวทาง NO Gift Policy จํานวนร้อยละ 100 (สํารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบสํารวจ) 

ผลลัพธ์  

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่อง  ร้องเรียน 
เรื่องสินบน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๔๖ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 6 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่ง  ของการ 
บริหารผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งใช้หลักการการให้ รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรง กระตุ้นในการ 
พัฒนาผลงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม ได้ให้ความสําคัญ ในเรื่องการพิจารณา ความดีความชอบ 
หรือการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลําดับต้น ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
เรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นองค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกมะขาม จึงได้ดําเนินกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน  

3. วัตถุประสงค์ 

เพื ่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื ่อนขั ้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ  
ตรวจสอบได้  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

5. วิธีดําเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่น กรองการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
โคกมะขาม โดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น  
กรรมการ  และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย  
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิด  
ชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

3) ประชุมคณะกรรมการ กลั่นกรองการประเมินผล การปฏิบัติราชการข้าราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกมะขาม เพื่อกลั่นกรองการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดย 
เจ้าหน้าที่ ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ มาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการ 

4) คณะกรรมการพิจารณากลั ่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่  
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน เงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) คณะกรรมการพิจารณาเล ื ่ อนข ั ้น เง ิน เด ือนข ้าราชการองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่ น 
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั ่นกรองการ  
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเสนอมา 

 

  



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๔๗ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

9. ผลผลิ/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ ํากว่าร้อยละ 80 
(สํารวจโดย แบบประเมิน) 

ผลลัพธ์ ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๔๘ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 7 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี”  

2. หลักการและเหตุผล ที่มาของโครงการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี ซึ ่งกําหนดให้มี  
การบริหารราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ 
ประชาชน และการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข  
เพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดทํากิจกรรม “ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจําปี” เพื่อติดตามควบคุม และตรวจสอบการเบิกจ่าย 
งบประมาณให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเกิดความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่าย 
เงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวง  
มหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี ่ยวข้องซึ่งถือเป็นเรื ่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทําตาม  
กฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อการบริหารงานของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม มีส่วนร่วมในการติดตามความ 
ก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) เพื ่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 

3) เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

5. วิธีดําเนินการ 

1) มอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

2) จ ัดประช ุมบ ุคลากรท ุกส ํ าน ัก/กอง/ฝ ่ าย เพ ื ่ อต ิดตามความก ้ าวหน ้า  การเบ ิกจ ่ าย 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจําเดือน/ประจําไตรมาส 

3) จัดตั้งคณะทํางานเพื่อตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง 
(Cross Check)  

4) ดําเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่คณะทํางานกําหนด 

5) รายงานผลการดําเนินการ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

 

 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๔๙ 

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่การเงิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  

1) มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย ไตรมาสละ  
1 ครั้ง  

2) มีการดําเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง (Cross 
Check)  

ผลลัพธ์ ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณลดลงร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๕๐ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 8 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  

2. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให้  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์  
เกี่ยวกับการลดขั้นตอน การปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟัง และสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการเพื่อปรับปรุงการบริหารงาน  
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที ่ส ุดประกอบกับการบริการสาธารณะแก่ประชาชน  
ในท้องถิ่นต้องให้ความสําคัญในการสร้างความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ โดยนําแนวทางตามหลักการบริหาร  
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ 
โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความเสมอภาคที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคํานึงถึงการจัดทําบริการ 
สาธารณะที่ครอบคลุมตามอํานาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึงรวมถึง  
การอนุมัติ อนุญาต และการใช้อํานาจอื ่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดําเนินการโดยยึดหลัก  
กฎหมาย ระเบียบ และคํานึงถึงความถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพ่ือ 
ตนเองหรือพวกพ้อง ทั ้งนี ้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื ้นที ่และผู ้ที ่มาประกอบกิจการในพื ้นที ่อย่าง 
เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติเพ่ือให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
และอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
และเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติและเพ่ือกํากับให้การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อํานาจหน้าที่ของบุคลากร ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร  เกิดความความโปร่งใสตรวจสอบได้ม ี
ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างวัฒนาธรรม
การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือยกระดับมาตรฐานการ ให้บริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิ  
บาลขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

2) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมาย  กําหนดขององค์การบริหารส่วนตำบล      
โคกมะขาม ให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

3) เพื ่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู ้ร ับบริการสามารถตอบสนองความต้องการของ  
ประชาชนในท้องถิ่น 

4) เพื ่อให้ประชาชนผู ้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความ  
เชื่อมั่นในองค์กร  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๕๑ 

5. วิธีดําเนินการ 

1) ผู้บริหารกําหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไว้ในพันธกิจของหน่วยงาน  

2) แต่งตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินงานตามพันธกิจการให้บริการอย่างเท่าเทียม 

  3) ประชุมคณะทํางานเพ่ือกําหนดแนวทาง/แผนงานในการดําเนินงาน  

4) จัดทําแนวทาง/แผนงานการดําเนินงาน  

5) ชี้แจงแนวทาง/แผนการการดําเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

6) ดําเนินการตามแนวทาง/แผนการดําเนินงาน  

7) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

8) รายงานผลการดําเนินการ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  

1) มีการกําหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันเป็นพันธกิจของหน่วยงาน  

2) มีแนวทาง/แผนการดําเนินงานในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  

ผลลัพธ์ 

1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ 
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ 
การให้บริการ 

2) จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 

 

 

 

 

 

 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๕๒ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 9 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติม และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ผู้อำนวยการกองคลัง 
 4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.2 จำแนกวิธีการจัดซื ้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจำนวนโครงการและร้อยละของจำนวน
งบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
 6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
 6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ  

 
 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๕๓ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๕๔ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 10 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน  
                      ตำบลโคกมะขาม 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ได้กําหนดอํานาจและหน้าที ่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยให้มีอํานาจ และหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นบริหารกิจการใน 
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งหวัง  
ให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม  และตรวจสอบการบริหาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นได้มากขึ ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต้องนําหลักการบริหาร 
จัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของประชากร ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ ที่ประชาชน  
มีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการดําเนินกิจกรรมขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได้จัดทําโครงการ  
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถ  
พัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการ  
ปฏิบัติงานององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือ  
หลักธรรมาภิบาลต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) เพ่ือทราบถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกมะขาม 

3) เพ่ือสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

5. วิธีดําเนินการ 

1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอํานาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  

1.4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๕๕ 

1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2) จัดทําระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการใน
รูปแบบที่ง่าย และสะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุ่มแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร 

3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 4) สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

5) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทราบผ่าน
ช่องทาง ที ่หลากหลาย เว็บไซต์ สื ่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย             
หอกระจายข่าวเป็นต้น  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน  

ผลลัพธ์ จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๕๖ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 11 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหน้าที่ ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ ่น ทั ้งนี ้การให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนผู้มาขอรับบริการ ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้ นมักจะประสบปัญหา
ด้านการอํานวยความสะดวกอย่างเสมอภาคเป็นธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจํานวน
มากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการ ได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็น
ธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการแซงคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู ้มาขอรับบริการ และผู้ให้บริการส่งผลต่อมาตรฐานการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพพระราช กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ทีก่ําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
โดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกิดความจําเป็น และประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

ดังนั ้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม จึงได้มุ ่งเน้นที ่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลําดับก่อน - หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียม
กันในการให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสําหรบัผู้
มาติดต่อราชการ  

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มา
รับบริการ 

2) เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  

3) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 

4) เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทําการแสวงหาประโยชน์หรือ
กระทําการประพฤติ มิชอบต่อตําแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

5. วิธีดําเนินการ 

1) จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการให้บริการ  

2) ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ  

3) จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต่าง ๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม  



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๕๗ 

4) ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามลําดับคิว  

5) จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 

6) สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือนํามาปรับปรุง 
แก้ไข การให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

7) รายงานผลการดําเนินการ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต มีการใช้บัตรคิวสําหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลําดับก่อนหลัง สําหรับหน่วยงานที่
ให้บริการ  

ผลลัพธ์ 

1) ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ไม่น้อยว่าร้อยละ 80 ของผู้มาขอรับ
บริการ (สํารวจ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 

2) การให้บริการเกิดความโปร่งใส ข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๕๘ 

2.2.3 การจัดทําแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 12 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม ให้ความสําคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐาน
การป้องกันการทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ดําเนินการจัดทํา 
“แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570)” เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตตามหลัก 
ธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน  

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

5. วิธีดําเนินการ 

1) จัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต, วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 

 3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่กําหนด รวมถึงรายงานการทํา
แผนฯ แก่หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เช่น รายงานการทําแผนฯ ให้แก่ สํานักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบ
รายงานและติดตาม ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(E-PlanNACC) ทางเว็บไซต์ สํานักงาน ป.ป.ช. http//www.naCC.go.th เป็นต้น 

4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  

6) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 

7) รายงานผลการดําเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทําแผนฯ ให้แก่ 
สํานักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNACC) ทางเว็บไซต์สํานักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th 
เป็นต้น 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๕๙ 

8) เผยแพร่รายงานผลการดําเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

9. ผลผลิ/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของระบุชื่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 

ผลลัพธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 
คะแนนขึ้นไป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๖๐ 

2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

2.3.1 จัดทําข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

มีคุณธรรมจริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 13 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล  

2. หลักการและเหตุผล 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริต ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินง านของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ    
ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้นวิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู ้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาล” ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลัก     
ธรรมาภิบาล เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 

2) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

5. วิธีดําเนินการ 

1) จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล”  

2) จัดทําประกาศและแนวทางการดําเนินการตามมาตรการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๖๑ 

3) ทุกส่วนราชการจัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น 

- ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ  

- ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอํานาจหน้าที่ 

- ไม่ให้เจ้าหน้าที่ให้บริการเอ้ือประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว 

เป็นต้น โดยกําหนดจัดทําเป็นข้อตกลงรายบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่ 

- ผู้บริหารหน่วยงานกับผู้อํานวยการสํานัก/กอง - ผู้อํานวยการสํานัก/กอง กับ ผู้อํานวยการกลุ่ม/
หัวหน้าส่วนงาน 

- ผู้อํานวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา  

4) รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบและ
อนุมัติ  

5) ชี้แจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

6) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง 

7) รายงานผลการดําเนินการ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง ผลลัพธ์ จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๖๒ 

2.3.2 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอน/ คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับ 

การบริการประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทําการ และในระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 14 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจํานวนมากกําหนดให้การประกอบกิจการของ
ประชาชน ต้องผ่านการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจ้ง ในการขออนุญาต 
ดําเนินการต่าง ๆ กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าแห่งเดียว หรือหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้กําหนด 
ระยะเวลาเอกสาร และหลักฐานที่จําเป็นรวมถึงขั ้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ทําให้เกิดความ
คลุมเครือไม่ชัดเจนอันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก ดังนั้นเพื่อให้มีกฎหมายกลางที่มีหลักเกณฑ์วิธีการขั้นตอน 
ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอสถานที่ให้บริการ ค่าธรรมเนียม อีกท้ังเป็นการลด
ต้นทุนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เปิดเผยขั้นตอนระยะเวลาให้ประชาชนทราบที่ชัดเจนจึงจําเป็นต้อง
จัดทําคู่มือสําหรับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่กําหนดให้การกระทําใดจะต้องได้รับอนุญาตผู้อนุญาตจะต้องจัดทํา  
“คู่มือสําหรับประชาชน” เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ขององค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้มีคู่มือสําหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 กําหนด 

2) เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอสถานที่
ให้บริการ 

3) เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 

4) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนและผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๖๓ 

5. วิธีดําเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะทํางานในการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน  

2) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน 

3) จัดทําคู่มือสําหรับประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่น
คําขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ เป็นต้น 

4) ปิดประกาศคู่มือสําหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

5) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

มีคู่มือสําหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 กําหนด เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ผลลัพธ์ 

1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ) 

2) จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๖๔ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 15 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํามาตรฐานการให้บริการประชาชน  

2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม ให้ความสําคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการ
ให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลัก   
ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี  มาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะ    
หลักนิติธรรม และความเสมอภาคที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคํานึงถึงการจัดทําบริการสาธารณะ     
ที่ครอบคลุมตามอํานาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ 
อนุญาต และการใช้อํานาจอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ 
และคํานึงถึงความถูกต้องชอบธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง 
ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่ และผู้ที่มาประกอบกิจการในพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดย
ไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อ ทางศาสนา การศึกษา และอื่น ๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่ง 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กําหนดให้ส่วน
ราชการจะต้องดําเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลาง ที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจ
ของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถ ตรวจสอบได้ 

ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการให้บริการประชาชนมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดทําโครงการมาตรฐานการให้บริการประชาชน  

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชน
เป็นไปตาม มาตรฐานที่กําหนด อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

2) เพ่ือให้ประชาชนผู้รับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 

3) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการให้บริการได้  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

5. วิธีดําเนินการ 

1) จัดตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการให้บริการประชาชน  

2) จัดให้มีการประชุมคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการให้บริการประชาชน 

3) จัดทําประกาศมาตรฐานการให้บริการและแนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้
ให้บริการ และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

4) ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด เช่น 

- ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๖๕ 

- ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 5) เผยแพร่มาตรฐานการ
ให้บริการประชาชน ณ ที่ทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน เช่น 

- จัดทําป้ายแสดงแผนภูมิขั้นตอน มาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบ
ให้บริการ ในทุกกระบวนการ ณ จุดให้บริการ 

- จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการให้บริการประชาชน 

- จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 6) มีการ
ติดตามประเมินผลการให้บริการตามมาตรฐานที่กําหนด โดยการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 

7) รายงานผลการดําเนินการ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  

1) หน่วยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการให้บริการประชาชน 

2) มีการเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบงาน
ให้บริการในทุกกระบวนการ ณ ที่ทําการและในเว็บไซต์หน่วยงาน 

ผลลัพธ์ 

1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

2) จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๖๖ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 16 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคําสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

2. หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมายใน
การให้บริการสาธารณะ แก่ประชาชน ทั้งนี้ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร 
ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน 
ระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้มีอํานาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้อง ถิ่น บริหาร
กิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนําหลักการบริหาร
จัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมี
มาตรการออกคําสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

2) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  

3) เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 

4) เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ    
มิชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๖๗ 

5. วิธีดําเนินการ 

1) จัดทําคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ เช่น คําสั่งมอบหมายงานของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ นายก 
อบต. มอบหมายให้รองนายก อบต. นายก อบต.มอบหมายให้ปลัด อบต. รองปลัด อบต. และหัวหน้าส่วน
ราชการ ปลัด อบต.มอบหมายให้รองปลัด อบต. ปลัด อบต.มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น 

2) จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ  

3) จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  

ผลลัพธ์ 

1) ประชาชนผู้รับบริการของระบุชื ่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

2) จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จํานวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๖๘ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 17 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการกระจายอํานาจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะ
ประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่าย
ผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจ หน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง ต่อการให้บริการทําให้การบริการเกิดความ
ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 
และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับ
การตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่
สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการกระจายอํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

2) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 

3) เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 

4) เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ในตําแหน่งหน้าที่ราชการ  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

5. วิธีดําเนินการ 

1) ดําเนินการชี้แจงให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบ แก่บุคลากรในหน่วยงาน  

2) เพ่ิมการมอบอํานาจบางเรื่องให้ระดับรองผู้บริหารหรือพนักงานท้องถิ่นในการอนุมัติ อนุญาต  

3) จัดทําคําสั่งมอบหมายผู้รักษาราชการแทนกรณีไม่อาจปฏิบัติงานได้ 

4) จัดทําคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ เช่น คําสั่งมอบหมายงานของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต. มอบหมาย
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ให้ รองนายก อบต. นายก อบต. มอบหมายให้ปลัด อบต. รองปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัด อบต. 
มอบหมายให้รองปลัด อบต. ปลัด อบต. มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5) กรณีการลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดทําบัญชีสรุปการมอบอํานาจแนบท้าย
คําสั่ง 

6) กรณีอํานาจเฉพาะของผู้บริหารไม่สามารถมอบอํานาจได้ หรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบอํานาจให้ผู้มี
หน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง ให้จัดทําเป็นคําสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 

7) จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ  

8) จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  

9) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

10) รายงานผลการดําเนินการ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงาน,มอบอํานาจ รักษาราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  

ผลลัพธ์ 

1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ) 

2) จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จํานวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม เห็นความสําคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่าง
กว้างขวาง และเท่าเทียม โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาส
แสดงออกถึงศักยภาพ ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้       
ร่วมกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกมะขาม ด้วยการจัดทําโครงการ จัดเวทีประชาคมขึ้น เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม โดยเฉพาะการ
ดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ ประชาชนในชุมชุน เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลการ
พัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนอย่างแท้จริง  

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินกิจการตาม
อํานาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

2) เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 

3) เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วม 

4) เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ  

5) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 

6) เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ชุมชน/หมู่บ้าน/ตําบล ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

5. วิธีดําเนินการ 

1) จัดทําคําสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการจัดเวทีประชาคม 

2) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วม
ประชุม ประชาคม เพื่อกําหนดทิศทางนโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจตามวันเวลา และ
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สถานที่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ชี้นํา และครอบคลุมจํานวนประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่     
อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน 

3) นําผล/ข้อเสนอต่าง ๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ผ่านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

4) ติดตามประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชนทราบ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

20,000 บาท  

8. ผู้รับผิดชอบ 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในหมู่บ้าน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่ อย่างเสมอ
ภาค และเท่าเทียมกัน  

ผลลัพธ์  

1) ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  

2) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน  

3) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
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3.1.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินงาน 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ 
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนําผลที่ได้จากการประเมิน
มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่าง ๆ ต่อไป 

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงดําเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
โคกมะขาม 

3. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วม
ปรับปรุงแก้ไข โครงการต่างๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

3) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล    
โคกมะขาม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

5. วิธีดําเนินการ 

1) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล  

2) จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ  

3) จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ 

4) จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน  

(2) ผู้แทนสมาชิกสภา 2 คน  

(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๗๓ 

(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ  

(5) หัวหน้าสํานักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

(6) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้ 

(1) ประเมินผลการปฏิบัต ิราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม ตามหลักเกณฑ์          
และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย 
แล้วเสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

(3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกมะขาม สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปี 

(4) ดําเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามมอบหมาย  

5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  

6) ดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

8) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 

9) เผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นให้ประชาชนทราบ ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย เช่น เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

10) รายงานผลการดําเนินการ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

9. ผลผลิ/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  

1) มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

2) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไข
โครงการต่างๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๗๔ 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น โครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัดทำเวทีประชาคม การจัดทำแผนชุมชน และการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อำนาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม จึงได้จัดทำมาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเข้าถึงง่าย 
 3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้น
ไป 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
- แผนการดำเนินงาน 
- แผนอัตรากำลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๗๕ 

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๗๖ 

3.2.2 มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย  

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 4 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม เห็นความสําคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนอง
เรื่องราวร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการนํามาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
บริการสาธารณะ และการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส  

จึงได้จัดทํามาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพื่อกํากับติดตามในการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนช่องทางการร้องเรียนกระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา 
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว   
เป็นธรรมสะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอน
ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 
ให้สามารถ ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 

2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอนช่องทางการร้องเรียนกระบวนการจัดการแก้ไขปัญหาช่องทางการติดตาม
ผล และการแจ้งผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นที่ ตำบลโคกมะขาม 

5. วิธีดําเนินการ 

1) จัดตั้งคณะทํางานมาตรการจัดการเรื ่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล      
โคกมะขาม 

2) ประชุมคณะทํางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล
โคกมะขาม เพื่อกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือ
แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 

3) คณะทํางานฯ กําหนดมาตรการในการกํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 

- กําหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื ่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล     
โคกมะขาม 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๗๗ 

- กํากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และ 
ขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

- กําหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

- กําหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา     
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่าง ๆ 

- กําหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม 
ภายใน 15 วัน หากไม่สามารถดําเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

- กําหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดําเนินการหรือความ 
ก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู ้ร้องเรียนทราบรวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู ้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 

3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

- จัดทําคู่มือหรือแนวทางดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการ
ร้องเรียนรายละเอียดขั ้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื ่องร้องเรียนส่วนงานที่รับผิดชอบระยะเวลา
ดําเนินการ เป็นต้น 

- กําหนดให้มีเจา้หน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

- กําหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครอง
ข้อมูล ของผู้แจ้งเบาะแส 

- จัดทําข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

- จัดทําข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จํานวนเรื่อง เรื่องที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 
เรื่องท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ ฯลฯ 

4) จัดทําคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และคู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตแนวทางดําเนินการต่อเรื ่องร้องเรียนที่เกี ่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล
โคกมะขาม ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

6) จัดทําฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และกําหนดกําหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไข
ไม่ให้ เกิดปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก 

7) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และ
เผยแพร่ ให้สาธารณชนทราบ 

8) คณะทํางานฯ กํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินการตามมาตรการ 9) ประเมินความพึง
พอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๗๘ 

10) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื ่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้
ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่มีงบประมาณท่ีใช้ดําเนินการ  

8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  

1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์  

2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอน เรื่องร้องเรียน 

4) มีการแจ้งผลการดําเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมี
ช่องทางในการ ติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 

5) มีการกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม
ให้สามารถ ตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตาม
มาตรการที่กําหนดไว้ 

ผลลัพธ์ 

ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๗๙ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 5 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ 
 การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนำมาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น 
รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 
 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์เพ่ือไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีช่องทางและกำหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 

- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 
- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับทราบขั ้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื ่อง
ร้องเรียน 
 
 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๘๐ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 6 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามเป็น
ส่วนงานที่มีอำนาจหน้าที ่โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือ
ต่อการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้นเมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรื อร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนรำคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อ่ืน จึงมีหน้าที่เร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี ่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
 3.3 เพ่ือเป็นการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย 
 รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ จากประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกมะขาม 
5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ 
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ 
 5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 
 5.4 ดำเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนำเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่ง
การเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจำเป็นและเร่งด่วน 
 5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์  

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๘๑ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีสถิติจำนวนเรื ่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญเป็นประจำทุกเดือน ทำให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ 
 9.2 สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรำคาญตามเรื ่องที ่ประชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๘๒ 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 7  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อำนาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนำข้อเสนอแนะมาประกอบในการปฏิบัติ 
 3.3 เพื่อให้ผู ้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดำเนินการเรื ่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมายการดำเนินการ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

6. วิธีการดำเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทำการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 
9. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 
 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๘๓ 

3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน การทุจริต 

3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 8 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการแต่งตั้งองค์กรจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 
กำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรู ปของ
คณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์กรในการ
จัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม โดยสำนักปลัด  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มสี่วน
ร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม             
ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล     
โคกมะขามกำหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื ่อคัดเลือกผู ้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบล          
โคกมะขาม 
 6.2 ออกคำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล        
โคกมะขาม และคณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๘๔ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกมะขาม เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทำร่างร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกมะขาม เพื่อใช้ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม ตามความต้องการของประชาคม
และชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสำคัญใน
การต่อต้านการทุจริต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๘๕ 

3.3.2 ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนมีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 9 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล
โคกมะขาม 

2. หลักการและเหตุผล 

สภาพปัญหาการทุจริตก็มักเกิดจากการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ ่งแสวงหาผลประโยชน์ 
ปัญหาการทุจริต จึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั ่นคงของประเทศ 
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องอาศัยความร่ วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครือข่ายภาค
ประชาชน 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบการทุจริต    
จึงได้จัดทํากิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือเฝ้าระวังการทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการ
ทุจริต ให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน  

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชน 

2) เพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

5. วิธีดําเนินการ 

1) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนโดยรับสมัครสมาชิก
เครือข่าย ภาคประชาชนด้วยความสมัครใจ 

2) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต 

3) ส่งเสริมให้ประชาชนชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทําการทุจริต ร่วมเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) เผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือ 
ช่องทางอ่ืน ๆ 

5) จัดตั้งเครือข่ายและผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต (ภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ เอกชน ภาคประชาสังคม) 

6) ติดตามประเมินผลการดําเนินการ 

7) รายงานผลการดําเนินการ  



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๘๖ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่มีงบประมาณท่ีใช้ดําเนินการ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

มีประชาชนเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล       
โคกมะขาม จํานวน 70 คน 

ผลลัพธ์ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันเฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริตเพิ่มมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๘๗ 

3.3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 10 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 
 1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามให้เกิดความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตำบล/ชุมชน/หมู่บ้าน 
และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
สอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

4. เป้าหมาย 
 ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

6. วิธีดำเนินการโครงการ 
 6.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กำหนด 
 
 
 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๘๘ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2566 – 2570 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกมะขาม หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล   
โคกมะขามมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๘๙ 

มิติที ่4  การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง การทุจริต 

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบภายใน 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 1   

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกมะขามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
สำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที ่กำหนด โดยผู ้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ ่งของ
กระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัตงิาน 
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ขอ้บังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกมะขามเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 
 3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
 3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง                          
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามทุกส่วนราชการ พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ส่วนราชการทุกส่วนราชการ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

6. วิธีการดำเนินการ 
 6.1 จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื ่อถือได้ของข้อมูลและตั วเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของ



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๙๐ 

ระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการ
กำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2566 – 2570 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 10.3 การใช้ทรัพยากรของสำนัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
 10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชำระลดน้อยลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๙๑ 

4.1.2 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 2   

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงาน บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที ่ผ ่านมาการบร ิหารงานของหน่วยงานภาคร ัฐ ได้ม ีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถ ูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที ่ทางราชการกำหนดไว้ ซ ึ ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื ่นๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบ
การควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กำหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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4. เป้าหมาย 
 เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 5.2 ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  
โคกมะขามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   
โคกมะขามทราบ 

6. สถานที่/ระยะเวลาดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม (ปีงบประมาณ 2566 – 2570) 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สำนัก ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
 5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกำหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข 
 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

2. หลักการและเหตุผล 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กําหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดตัวชี้วัดไว้
ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - 
CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 73 คะแนน นอกจากนี้ ยังได้นําผลการประเมิน ITA 
ไปกําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้
คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 2570) ได้กําหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 
ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 
43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 57 คะแนน และหน่วยงาน ที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 
100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้กําหนดแผนป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดให้
การปรับ “ระบบ” เพื่อลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการ
พัฒนาเพื่อนําไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เป็น
หน่วยงาน ของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่
มุ่งเน้นการกระจาย อํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสําคัญในการ พัฒนาท้องถิ่นซึ่งนําไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม จึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ในระดับท้องถิ่นเอง จึงกําหนดดําเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกมะขาม เพ่ือเป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร  

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

2) เพ่ือป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดข้ึนในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

5. วิธีดําเนินการ 

1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติดําเนินการต่อผู้มีอํานาจ  

2) จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๙๔ 

3) คณะทํางานดําเนินการประเมินความเสี่ยงการดําเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดําเนินโครงการที่
อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต 

4) คณะทํางานดําเนินการจัดทํานวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการดําเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 

5) ดําเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และช่องทางอ่ืน ๆ 

6) มีการประชุมชี้แจงทําความเข้าใจมาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
อย่างเคร่งครัด 

7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

8) รายงานผลการดําเนินการ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่มีงบประมาณท่ีใช้ดําเนินการ  

8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่ การดําเนินโครงการที่อาจ
ก่อให้เกิด การทุจริต จํานวน 1 ชุด 

2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินการที่อาจ
ก่อให้เกิด การทุจริต อย่างน้อยจํานวน 5 เรื่อง 

3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น) 

ผลลัพธ์ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล        
โคกมะขามลดลง 

 

 

 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๙๕ 

4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 4 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องสําหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น  

2. หลักการและเหตุผล ที่มาของโครงการ 

การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจําไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู ้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื ่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือ กฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เก่ียวข้องอย่างผิด ๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น ต้องตกเป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทําให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่น ขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องล่าช้า 

ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ 
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม และแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที ่ของรัฐเรื ่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง จึงได้จัดทําโครงการ ส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องสําหรับ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 

2) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม ให้มีความ
พร้อมในองค์ความรู้เกี ่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี ่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
ราชการ  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๙๖ 

5. วิธีดําเนินการ 

1) จัดทําโครงการ/แผนงาน 

2) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสําหรับ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

3) จัดเตรียมการอบรม ได้แก่ จัดทํากําหนดการ ประสานวิทยากร จัดทําเอกสารประกอบการอบรม 
จัดเตรียม สถานที่ เชิญกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ 

4) อบรมให้ความรู้ตามกําหนดการ  

5) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 

6) รายงานผลการดําเนินการ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่มีงบประมาณท่ีใช้ดําเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานบุคลากร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

9. ผลผลิ/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสําหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 

2) ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของจํานวนผู้เข้ารับการ
อบรม 

ผลลัพธ์ 

ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม บริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 

 

 

 

 

 

 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๙๗ 

4.2.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ ฝ่ายใด 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 5 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  

2. หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ ในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกสําคัญ ที่ใช้สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการ
ดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระส่วนกลาง ก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนา
ร่วมกัน นอกจากจะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีบรรยากาศการทํางานแบบ มีส่วนร่วมและมี
ประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
และลดการทุจริต 

จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการ ปฏิบัติงานสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่ างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลเกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนา
องค์กร  

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของ ฝ่ายบริหาร 

2) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

5. วิธีการดําเนินงาน 

1) จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม 

2) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับ การประชุมสภา วิธกีารตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๙๘ 

3) แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

6. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่มีงบประมาณท่ีใช้ดําเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานบุคลากร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

9. ผลผลิ/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับ การประชุมสภา วิธกีารตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

2) สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอํานาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้
ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย 

ผลลัพธ์ 

สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๙๙ 

4.3  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 6 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลําดับต้นๆ เป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคม
ว่าเป็นองค์กร ที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการ
อยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสรมิให้
ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและ
ประชาชนสามารถเสนอเรื่อง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ดําเนินการจัดทํา
มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล      
โคกมะขาม 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม  

2) เพื ่อให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตของ
หน่วยงาน 

3) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

5. วิธีดําเนินการ 

1) กําหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกําหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 

2) กําหนดกระบวนการขั้นตอนในการดําเนินการร้องเรียน  



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๑๐๐ 

3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการข้ันตอนในการดําเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 

4) กําหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) กําหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผู้กระทําผิดการทุจริต 

6) กําหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดําเนินการหรือ
ความก้าวหน้า เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

7) กําหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทําผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

8) จัดทําคู่มือ/แนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
และเผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 

(1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการร้องเรียน  

(2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน  

(3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ 

(4) ระยะเวลาในการดําเนินการ และประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดําเนินการร้องเรียน
ให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

9) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 

10) จัดทําข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

11) รายงานผลการดําเนินการ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่มีงบประมาณท่ีใช้ดําเนินการ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  

ผลลัพธ์  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ 
(พิจารณาจากจํานวน ข้อร้องเรียนจากประชาชนจํานวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 

 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๑๐๑ 

4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยสําหรับ    
ผู้ร้องเรียน 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 7 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  

2. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ 
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติ เป็นปัญหาลําดับ
ต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะ เป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่ เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผล สะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสรมิให้
ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและ
ประชาชนสามารถเสนอเรื่อง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้
ดําเนินการจัดทํามาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื ่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ องค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สําหรับบุคลากร
และประชาชน 

2) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

5. วิธีดําเนินการ 

1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้า
เว็บไซต์ หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแส และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
และจัดให้มีช่องทาง การติดตามเรื ่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดําเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ ผู้ร้องเรียนทราบ 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๑๐๒ 

2) ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื ่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากร ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 

3) ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 

4) ดําเนินการจัดทําและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื ่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานบนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) รายงานผลการดําเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่มีงบประมาณท่ีใช้ดําเนินการ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
สําหรับผู้ร้องเรียน  

ผลลัพธ์   ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ 
(พิจารณาจากจํานวน ข้อร้องเรียนจากประชาชนจํานวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม   ๑๐๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 








