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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 
*******************************  

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดทำแผนต่างๆ  โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.
2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และ
แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยนำหลักธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  โดยประกอบด้วย ๔ มิติ  ได้แก่มิติที่  ๑ การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต  มิติที่ ๒ การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาททอง   จึงได้แสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ต่อไป  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   

 ประกาศ  ณ  วันที่     ๖    เดือน  กรกฎาคม    พ.ศ. 2565       

                              
                      (นายคำรณ  พูนชัย) 

                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 
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คำนำ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ  
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ ให้ 
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี  (พ .ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย ที่จะยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา ประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากร ธรรมชาติยังยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและใน ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)  

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจุบัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้ โครงสร้าง
การจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจาก
ส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลัก 
ในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสําคัญ 
ในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนําไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริต 
นําเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว 
ประเทศชาติ ก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เกิดความยั่งยืน โดยยึดหลักแห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ ของประชาชนในท้องถิ่น และ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้ เท่าที่จําเป็นตาม
กรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 
จึงได้แสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566 
– 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททองต่อไป  
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สารบัญ  
                หน้า  
คำนำ         
สารบัญ 
ส่วนที่ 1 บทนำ 
องค์ประกอบ ประกอบด้วย 

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต      - 
2. หลักการและเหตุผล        - 

  3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน       4 
   4. เป้าหมาย         5 
  5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน       5 

ส่วนที่  2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
องค์ประกอบ ประกอบด้วย 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ 5 ปี  - 
(พ.ศ.2566-2570) แยกตามมิติ  

ส่วนที่  3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติที่ 1  การสร้างวัฒนธรรมสุจริต        - 
มิติที ่2  การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส      49 
มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน    93 
มิตทิี่ 4  การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 

  
ภาคผนวก  
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ส่วนที่ 1 
 

 

บทนำ 
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ  

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ ให้ 
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี  (พ .ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย ที่จะยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา ประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากร ธรรมชาติยังยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและใน ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ กําหนด
เป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 
ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ใน อันดับ 1 ใน 
20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพ่ือให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้นํา
ผลการประเมิน ITA ไปกําหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด 
(ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2570) ได้กําหนดตัวชี้วัด 
ไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - 
CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน 
ITA ทั้ งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้น ไปองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ  
(Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนีการรับรู้ การทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) ประจําปี 2563 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งไม่
เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 แต่ในส่วนของอันดับได้ปรับตัวลดลงเป็นลําดับที่ 104 จากอันดับ 101 ย่อม
สะท้อนให้ได้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน 

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญยิ่ งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
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) ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลปราสาททอง   ๗ 

พ้ืนที่ ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้ เท่าที่จําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ได้เล็งเห็นความสำคัญ และร่วมแสดงเจตจํานงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต และนําแผน
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ือให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี
หรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน อันเป็นการยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริต 
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วทั้งประเทศ ด้วยการสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริตขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยได้มีกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) ให้มีความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ แผนระดับ
ที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนระดับที่ 
2 สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ ในส่วนเป้าหมายที่ให้ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัด คือ ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต และแผนระดับ
ที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง คือ แผนปฏิบัติการด้าน การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนําหลักธรรมาภิบาล
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไก ในการพัฒนากรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้อง กับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือให้บรรลุค่า
เป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่ กําหนดไว้ว่าในปี 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 การกำหนดเกณฑ์การประเมนิความเสี่ยงการทุจริต 

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง
(Likehood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดย 
คณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
(Likehood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูง
มาก 

หลกัเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 
ประเด็นทีพิ่จารณา ระดับคะแนน 

1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likehood) 
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ ์ ไม่เกิน 1 ครั้ง

ต่อปี  
ไม่เกิน 2 ครั้ง

ต่อป ี
ไม่เกิน 3 ครั้ง

ต่อป ี
ไม่เกิน 4ครั้งต่อป ี 5 ครั้งต่อป ี

      
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ทางด้านการเงิน 0-500บาท 500-1,000

บาท 
1,000-

5,000บาท 
5,000-10,000

บาท 
10,000 ข้ึนไป

บาท 
ไม่ใช่ดา้นการเงิน มีคนร้องเรียน

แจ้งเบาะแส 
หน่วยตรวจสอบ
จากภายนอกเข้า

ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

สังคมให้ความ
สนใจ 

ภาพลักษณ์องค์กร
ตดิลบ 

จนท.ถูกช้ีมูล
ความผิด 

 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 สูง           สูง       สูงมาก         สงูมาก      สูงมาก 
4 ปานกลาง สูง สูง         สูงมาก      สูงมาก 
3         ต่ำ       ปานกลาง           สูง         สูง      สูงมาก 
2         ต่ำ           ต่ำ       ปานกลาง         สูง      สูงมาก 
1         ต่ำ           ต่ำ       ปานกลาง         สูง      สูง 

* หมายเหตุ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 
สีเขียว     หมายถึง ความเสี่ยงต่ำ 
สีเหลือง   หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง  
สีส้ม       หมายถึง  ความเสี่ยงระดับสูง 
สีแดง      หมายถึง  ความเสี่ยงระดับสูงมาก  
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ตารางที่ 1 ประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรง
ของความเสี่ยงการทุจริต 
 
ลำดับ
ที ่

 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

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

    (L x I ) 

1 การปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 

การใช้ดุลยพนิิจหรือการตีความ
รวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญา ร่าง
สัญญาไมค่รอบคลุมการ
ดำเนินงาน ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความเสียหายได ้

๒ 2 4 (ต่ำ) 

2 ก ร ะ บ ว น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น 
เทคโนโลยีที่ใช้ ความเพียงพอของ
ข้อมูล 

ความไม่เพียงพอของข้อมูลทำให้
การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ  

      ๒        2      4 (ต่ำ) 

3 การบริหารงบประมาณ การเบิกจา่ยงบประมาณไม่ถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบฯ 

      ๒        2      4 (ตำ่) 

4 การให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 

การเปิด เผยข้อมูลข่าวสารไม่
ครบถ้วน 

      ๒        1       2 (ตำ่) 

 

ตารางที่ 2 ประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรง
ของความเสี่ยงการทุจริต 
 
ลำดับที ่ ขั้นตอนการดำเนินงานประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริต มาตราการการควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริต 

- - - 
   
   
  
* หมายเหตุ เนื่องด้วย ระดับความเสี่ยงการทุจริต ต่ำ จึงไม่ต้องจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริตเพ่ิมเติม  
เฉพาะขั้นตอนของการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงมาก/สุง/ปานกลาง/ ตามตารางที่ 1 
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2. หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น) 
           

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) ผลคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจำปี 2563 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 36 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 แตใ่นส่วนอันดับได้ปรับตัวลงเป็นลำดับ
ที่ 104 จากอันดับ 101 ย่อมสะท้อนให้เห็นได้ว่าสประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน 

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

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
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  ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตปละประพฤตมิชอบ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประ
พฤตมิชอบ โดยนำหลักธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการ
จัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Tranparency 
Assessment : ITA)  เพ่ือให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯที่กำหนดไว้ว่าในปี 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) ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลปราสาททอง   ๑๑ 

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

3) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

4. เป้าหมาย 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการ
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) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน่วยงานทีเ่ข้าร่วมการประเมิน ITA  ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้
คะแนน 85 คะแนน ขึ้นไป รวมทั้ งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (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 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

 

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 . ก า ร ส ร้ า ง
วัฒนธรรมสุจริต 

1 .1  ก า ร ส ร้ า ง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้ ง ข้ า ร า ช ก า ร
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง              
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ า ย ป ร ะ จ ำ ข อ ง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.1.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักในการปฏบิัติ
ราชการตามอำนาจหน้าทีแ่ละ
การประพฤตตินตามประมวล
จริยธรรม 
(1) โครงการพัฒนาความรู้ด้าน
ก ฎ ห ม าย แ ล ะ ร ะ เบี ย บ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ส ำ ห รั บ บุ ค ล า ก ร อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
(2 )  โ ค ร ง ก า ร เผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้ าน
ก ฎ ห ม าย แ ล ะ ร ะ เบี ย บ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบั ติงาน
ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครอง
ส่ วนท้ อ งถิ่ น  ผู้ บ ริห ารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(3) มาตรการ “ส่งเสริมการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม ป ระ ม ว ล
จริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลปราสาททอง 
1.1.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักในการยดึมั่น
ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน ที่จะไม่
กระทำการอันเป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
( 4 )  โ ค ร ง ก า ร ป้ อ ง กั น 
ผลป ระ โยชน์ ทั บ ซ้ อน ขอ ง
องค์การบริห ารส่ วนตำบล
ปราสาททอง 
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งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

1.1.3 เสริมสร้างจิตสำนึก
และค่ า นิยมความซื่ อสัตย์
สุจริต และการต่อต้านการทุ
จรติ 
(5 ) โครงการฝึกอบรมการ
ส่งเสริม คุณธรรมจริย ธรรม
บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น เพื่ อ เส ริ ม ส ร้ า ง
วัฒนธรรมองค์กรสุจริต 
(๖) โครงการเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต  
(7 ) โค รงการเชิ ดชู เกี ย รติ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะและซ่ือสัตย์สุจริต 
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20,000 
 
 
 
 

5,000 
 
 

5,000 
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20,000 
 
 
 
 

5,000 
 
 

5,000 
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20,000 
 
 
 
 

5,000 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 

5,000 
 
 

5,000 
 
 
 
 

 1 .2  ก า ร ส ร้ า ง
จิตสำนึกและความ
ต ร ะ ห นั ก แ ก่
ป ระชาชน ทุ กภ าค
ส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 เสริมสร้างจิตสำนึก
แ ล ะ ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก แ ก่
ประชาชนทุ กภาคส่ วนใน
ท้องถิ่น 
(8 ) โครงการปลูกฝั งวิธี คิ ด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม 
1.2.2 เสริมสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักในการ
ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
(9 ) โค รงก ารส่ ง เส ริ ม ก าร
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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20,000 
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20,000 
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20,000 
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20,000 
 
 
 
 

 
 
 
ไม่ใช้งบ 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลปราสาททอง   ๑๕ 

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 .3  ก า ร ส ร้ า ง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1.2.3 เสริมสรา้งจิตสำนึกและ
ความตระหนักในความซ่ือสัตย์
สุจริต และการต่อต้านการ
ทุจริต  
(10) โครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วยงานและบุคคลที่
ประพฤติปฏิบัติตนให้ เป็นที่
ประจักษ์ 
1.3.1 เสริมสร้างจติสำนึกและ
ความตระหนักในความซ่ือสัตย์
สุจริต  และการต่อต้านการ
ทุจริต 
(11) กิจกรรมการเล่านิทาน
คุณธรรมสอนใจของ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตำบลปราสาท
ทอง 
1.3.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและ
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ใ ห้ มี จิ ต
สาธารณะ และรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 
(12)โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กคุณธรรม  (เข้าวัด ฟังธรรม 
ตักบาตร) 
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- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
- 
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ไม่ใชง้บ 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบ 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช่งบ 

  
รวม จำนวน   12      โครงการ 70000 70000 70000 

 

70000 70000 
 
 

2 . การบริห าร
ร า ช ก า ร ด้ ว ย
ความโปร่งใส 

2 .1  ก า ร เปิ ด เผ ย
ข้อมูลสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการ
บริหารงานและการดำเนินงาน 
(1) มาตราการปรับปรุงและ
พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน 
2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลการ
บริหารเงินงบประมาณ 
(2) โครงการเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการบรหิาร
งบประมาณ 
2.1.3 การเปิดเผยข้อมูลและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(3) โครงการมาตรการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ และกำกับ
ติดตามการเผยแพร่ ของ อบต.
ปราสาททอง 
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5,000 
 
 
 
 
- 
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5,000 
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5,000 
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ไม่ใชง้บ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบ 

 2 .2  ม า ต ร ก า ร
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
 

2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์
ใน ก า รป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ล ะ
บริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริตเป็นไปตามหลักธรรมา   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลปราสาททอง   ๑๖ 

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) 

ภิบาล ของผู้บริหาร 
(4) มาตรการการการแสดง
เจตนารมณ์ ในการน ำหลั ก
คุ ณ ธ ร ร ม ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
บริหารงานของผู้บริหารของ
องค์การบริห ารส่ วนตำบ ล
ปราสาททอง ด้วยการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส 
2.2.2 มาตราการการส่งเสรมิ
คุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 
(5) มาตรการ NO Gift Policy 
(6) มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสขององค์การ
บริหารส่วนตำบลปราสาททอง 
(7 ) กิ จกรรม  “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 
(8) กิจกรรม”ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบญัญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจำปี 
(9) โครงการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอ่การ
ให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลปราสาททอง 
(10) โครงการพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชนผา่นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-service) 
2.2.3 การจัดทำแผนปฏบิัติการ
ป้องกันการทุจริต 
(11) มาตราการการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
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ไม่ใช้งบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบ 
 
 

ไม่ใช้งบ 
 
 

ไม่ใช้งบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช่งบ 

 2.3 มาตรการลดการ
ใช้ดุลยพิ นิ จในการ
ปฏิบัติงาน 

2.3.1 จัดทำข้อตกลงระหว่าง
บุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซท่อ
สัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม 
ใช้ดุ ลพินิ จด้ วยความสุจริต
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
(12 ) กิ จกรรม”การจัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาททอง  
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ไม่ใช้งบ 
 
 
 
 
 



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

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) 

2.3.2  มีการจัดทำแผนภูมิ
ขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงาน
และระยะเวลาการดำเนินการ
เกี่ยวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่
ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำ
การและในระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(13 ) จั ดทำมาตรฐานการ
ให้บริการประชาชน 
2.3.3 มีการกระจายอำนาจ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ ง 
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ
แทนหรือการดำเนินการอื่นใด
ข อ งผู้ มี อ ำ น าจ ใน อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน
และประชาชน 
 (14 ) มาตรการออกคำสั่ ง
มอบหมายขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลปราสาททอง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
      - 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
      - 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใชง้บ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบ 

  
รวม จำนวน      14     โครงการ 50,000 50,000 50,000 

 

50,000 50,000 
 
 

3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.1.1 การมีส่วนรว่มในการ
จัดทำแผนพัฒนา การจัดทำ
งบประมาณ 
(1) โครงการจัดเวทีประชาคม 
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                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลปราสาททอง   ๑๘ 

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) 

 3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ต อ บ ส น อ ง เ รื่ อ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 
 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนใน
การดำเนินการ ตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนิน
กิจการทีจ่ะมีผลกระทบตอ่
ความเป็นอยูแ่ละสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น  
3.2.2 มีระบบและชอ่งทางให้
ประชาชนในท้องถิ่นสามารถ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทาง
ที่หลากหลาย 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็น
ลายลักษณือกัษรให้ประชาชนผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึง
การได้รับเรื่อง ระยะเวลา และ
ผลการดำเนินการเกีย่วกบัเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(๒) มาตรการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลปราสาททอง 
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ไม่ใช้งบ 

 3.3 การส่งเสริมการมี
ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ภ า ค
ประชาชนและบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่ อ
ต่อต้านการทุจริต 

3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่าย
ภาคประชาชน/องค์กรชุมชน 
ในการป้องกันตรวจสอบและ
ต่อต้านการทุจริต 
(3) กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้า
ระวังการทุจริต 
3.3.2 ส่งเสริมให้ เครือข่าย
ภาคประชาชนมีการดำเนินการ
เฝ้าระวังการทุจริต 
(4) โครงการสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชนเพือ่เฝ้าระวัง
การทุจริตของอบต.ปราสาท
ทอง 
3.3.3 บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 
(5) กิจกรรมบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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ไม่ใช้งบ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบ 

  
รวม จำนวน  5 โครงการ 20000 20000 20000 

 

20000 20000 
 
 



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

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
ก ล ไ ก ใน ก า ร
ตรวจสอบการ
ดำเนินงานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4 .1  มี ก ารจั ด ว า ง
ร ะ บ บ ต ร ว จ ส อ บ
ภายใน การควบคุม
ภ า ย ใน  แ ล ะ ก า ร
บริหารความเส่ียงการ
ทุจริต 
 
 
 

4 .1 .1  มี ก า ร จั ด ท ำ แ ล ะ
รายงานและรายงานการจัดทำ
ระบบตรวจสอบภายใน 
(1) กิจกรรมการจัดทำแผนการ
ตรวจสอบภายในประจำปี 
4 .1 .2  มี ก า ร จั ด ท ำ แ ล ะ
ราย งาน ก า รจั ด ท ำ ร ะ บ บ
ควบคุมภายใน 
 (2 ) กิ จ ก รรม ก ารติ ด ต าม
ประเมินผบการควบคุมภายใน 
4 .1 .3  มี ก า ร จั ด ใ ห้ มี
กระบวนการบริหารจัดการ
ความเส่ียงการทุจริต 
(3) มาตราการบริหารจัดการ
คว าม เสี่ ย งก ารทุ จ ริต ข อ ง
องค์การบริห ารส่ วนตำบล
ปราสาททอง 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 

ไม่ใช่งบ 
 
 
 
 

ไม่ใช่งบ 
 
 
 
 

ไม่ใชง้บ 

 4 .2  ก า ร ส่ ง เส ริ ม
บ ท บ า ท ก า ร
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้
มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ให้ เป็นไปตาม
กฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ได้กำหนดไว้ 
(4) โครงการส่งเสริมความรู้
ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมาย
ที่เกี่ยว้องสำหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
4.2.2 ส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่ น ให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหารตามกระบวนการ 
และวิธีที่กฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ ยวข้องกำหนดไว้  โดยไม่
ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
(5) กิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น  
 

 
 
 

 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      
20,000 

 
 
 

 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 

 
 
 

 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 

 
 
 

 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 .3  ม า ต ร า ก า ร
จัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 
 
 
 
 
 

4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการ
ดำเนินการต่อเร่ืองร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(6) มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริตของ

 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 

 



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

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) 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาททอง 
4.3.2 จัดให้มีระบบและช่อง
ทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ ดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย สำหรับผู้ร้องเรียน 
(7)  มาตรการ ให้มีระบบและ
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกบัการทจุริต ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลปราสาททอง  
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
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- 
 
 
 

 รวม จำนวน    7  โครงการ 40000 40000 40000 
 

40000 40000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลปราสาททอง   ๒๒ 

ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการ 
 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมวัฒนธรรมสุจริต 
 1.1 การเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        1.1.1 สร้างสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และ
การประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 

1. ชือ่โครงการ : โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน สําหรับ 
 บุคลากร องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาทองถิน่ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข  และ
หลักเกณฑ์ตางๆ ที่บุคลากร สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ตองรูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติหนา 
ที่การดําเนินการ อยางเครงครัด ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจํามักเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ 
ประสบการณ หรือ ขาดความรความเข้าใจในกฎหมายระเบียบ ประกาศ คำสั่งเงือ่นไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติม จงส่งผลให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชกสภาท้องถิ่น 
และผู้บริหารท้องถิ่นกระทำผิดกฎหมาย ระเบียบตาง ๆ กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือ การพัฒนาทองถิน่ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

ดังนั้น เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบัง
คับ ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดส
วนเสีย รวมทั้งเปนการเพ่ิมพูนความรูความเขาใจดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิก
สภาทองถิ่น จึงไดจัดทํา โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน สําหรับ
บุคลากรองคกรปกครอง สวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิน่ 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือใหบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ที่เก่ียวของในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น ใหมีความพรอมในองคความรู
เกี่ยวกับ กฎหมาย และระเบียบที่เกีย่วของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ  

3) เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ในการ ปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวน
เสีย 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลปราสาททอง   ๒๓ 

4. เป้าหมาย 
 บุคลากร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง   ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ตำบลปราสาททอง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 20,000   ( สองหมื่นบาทถ้วน ) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

10. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 
 1) มีการจัดอบรมความรู้ดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิก 
สภาทอ้งถิน่ ไมนอยกวา 2 ครั้งตอป  

2) บคลากร ผู้บริหาร และสมาชกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ดานกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวขอ้งเพ่ือเป็น 
แนวทางการปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ ไมนอยกวารอยละ 80 (ทําแบบทดสอบ/แบบประเมิน)  

ผลลัพธ  
องคการบริหารส่วนตำบลปราสาททอง มีการบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวน
ไดสวนเสีย (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 2 

1. ชือ่โครงการ : โครงการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการ 
                     ปฏิบัติงาน ใหแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล 

องคกรปกครองส่วนท้องถิน่จำเป็นต้องดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ดานกฎหมาย
และระเบียบทีเ่กีย่วข้องกับการปฏิบิตังาน สาหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผู้บริหารและสมาชิก
สภาทอ้งถิน่ เพ่ือเพ่ิมพูน ความรูความเขาใจดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหแก บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 
เพ่ือใหการบริหารงาน และปฏิบัติงาน เปนไปอยางถูกตองชอบธรรม ไมเลือกปฏิบัติเกิดประโยชนสูงสุดตอประ
ชาชน  
3. วัตถุประสงค  

1) เพ่ือใหบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ที่เก่ียวของในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น ใหมีความพรอมในองคความรู
เกี่ยวกับ กฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ  

3) เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ในการ ปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวน
เสีย 

4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
ทอง     

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้กบัผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพ้ืนที่เพ่ือจัดกิจกรรมการบำเพ็ญ
ประโยชน์ 
 4. ดำเนินกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารทอ้งถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 -ดำเนินการโดยไม่ใช่งบประมาณ- 
 



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

9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 
10. ผลผลิต/ผลลพัธ  

ผลผลิต  
1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายทเกี่ยวข้องสำาหรับ

บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่นผานชองทางที่หลากหลาย เชน เว็บไซตสื่อสังคมออนไลนบอรดประ
ชาสัมพันธจดหมายขาว อยางนอย 5 ชองทาง และไมนอยกวาปละ 4 ครั้ง (เผยแพรประชาสัมพันธรายไตร
มาส) 

2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ดานกฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
เป็นแนวทาง การปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยแบบทดสอบ/แบบ
ประเมินผล)  

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

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 3 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาททอง  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลปราสาททอง  โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การฝ่าฝืนหรือไม่
ปฎิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย  ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำนอกจากนี้ สำนักงานก.พ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ  โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่
และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรนำแนวทางการ
ดำเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยอนุโลม  
 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนตำบลปราสาททอง จึงได้จัดทำมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตำบลปราสาททอง” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำทุกระดับนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 



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

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนและเป็นสากล  
 3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กร ระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  เพ่ือให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 3.3 เพ่ือทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ือความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้บริการ
และประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจใน
ขอบเขตสร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคม ตามลำดับ 
 3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทัง้เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

6. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนนิการต่อผู้มีอำนาจ 
 ๒) กำหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับบุคคลในองค์กรและ
สาธารณชน  
 ๓) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดำเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด 
 ๔) ดำเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติควบคูไ่ปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ  ตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด 
 ๕) ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชน
ให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็น
ข้อมูลข่าวสารที่ต้อง จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด  

7. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570) 

8. งบประมาณในการดำเนินการ 
 -ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ- 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 
 



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

10.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 
1) มีการเผยแพร ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
2) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
  
 ผลลัพธ์  
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาททอง ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  
 
1.1.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการยึดม่ันผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
ทีจ่ะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  ลำดับท่ี 4 

1. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  

2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การ ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง การกระทําดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้
เป็นการกระทําความผิด ทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์
ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง จึงได้ดําเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ระบอุงค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

2) เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของระบุชื่อ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พนักงานจ้างขององค์การบริหารรส่วนตำบลปราสาททอง  

 



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

5. วิธีการดําเนินการ 

1) จัดตั้งคณะทํางาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ ทับซ้อนของตําแหน่งต่าง ๆ 

2) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทํา
ร่างคู่มือ/ แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

3) จัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
แนวทาง การดําเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

4) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
ข้อเสนอแนะ ที่ได้จากเวทีรับฟังความคดิเห็นฯ และจัดทําคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

5) จัดประชุมเพ่ือให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ ทับซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน 

6) เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
และ สาธารณะชนให้รับทราบ 

7) รายงานผลการดําเนินการ  

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2570  

7. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง มีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
ร้อยละ 80 ของจํานวนพนักงานฯ (สํารวจโดยใช้แบบประเมนิผล/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) ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลปราสาททอง   ๒๙ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  ลำดับท่ี 5 
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 

การดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนําไปสู่การทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสําเร็จขององค์กร
อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง จึงได้ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาและเสริมสร้าง
จิตสํานึกให้ บุคลากรตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ดีของ
สังคม ยึดมั่นใน คณุธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมี
คุณธรรม จริยธรรม อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้าง
จิตสํานึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการทํางานอันจะนําไปสู่การทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสําเร็จของ
องค์กรอย่างยั่งยืน จึงได้กําหนด ให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําหลักคุณธรรม จริยธรรม 
มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข 

2) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง ซื่อสัตย์สุจริต  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง องค์การบริหาร
ส่วนตำบลปราสาททอง  จำนวน 50 คน 

5. วิธีดําเนินการ 

1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ  

2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  

3) กําหนดรูปแบบ กําหนดการ และหัวข้อการอบรม 

4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสาร ประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ 

5) ดําเนินการตามรูปแบบและกําหนดการที่กําหนด 

6) รายงานผลการดําเนินการ 

7) เผยแพร่การดําเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลปราสาททอง   ๓๐ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2570  

7. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 

20,000  (สองหมื่นบาทถ้วน) 

8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัดอบต.  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  

1) มีการจัดอบรมจํานวน 1 ครั้ง 

2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันและ
การปฏิบัติ งานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล) 

ผลลัพธ์ 

บุคลากรนําหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กร สุจริตในหน่วยงาน สํารวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล) 

   
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับท่ี 6 
1. ชื่อโครงการ : มาตรา “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”  

2. หลักการและเหตุผล 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที ่(21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กําหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต ส่งเสริม การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง จึงได้กําหนดดําเนินจัดทำประกาศ ด้านการต่อต้าน การ
ทุจริตขึน้ เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ร่วมการต่อต้านการทุจริต สอดส่อง เฝ้า
ระวังไม่ให้เกิดการกระทําการทุจริต รว่มกันต่อต้านการทุจริต อันจะนําไปสู่การเป็นองค์กรที่ปลอดทุจริตในที่สุด  

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือประกาศการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ฝ่าย
ประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป 

2) เพ่ือให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา พนักงาน
ทั่วไป เฝ้าระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต  

 

 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลปราสาททอง   ๓๑ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง บุคลากรขององค์การบริหหารส่วนตำบลปราสาททอง   

5. วิธีดําเนินการ 

1) จัดทําเพ่ือขออนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ  

2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียม  

3) กําหนดรูปแบบ การจัดทำประกาศ  

4) รายงานผลการดําเนินการ 

5) เผยแพร่การดําเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2570  

7. งบประมาณทีใ่ช้ในการดําเนินการ 

5,000  ( ห้าพันบาทถ้วน ) 

8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  

1) มีการจัดอบรมจํานวน 1 ครั้ง 

2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําไป ปรับใช้ใน ชีวิตประจําวัน 
และการปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล) 

ผลลัพธ์ 

บุคลากรนําหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิด 
วัฒนธรรมองค์กร สุจริตในหน่วยงาน สํารวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล) 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

1.1.3 เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซ่ือสัตยส์ุจริต และการต่อต้านการทุจรติ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  ลำดับท่ี 7 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ 

                       และซ่ือสัตย์สุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่สำคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจด้านต่างๆ   ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและ
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่างๆ  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  หมวด 1 หมวด 8 ชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีใน
เรื่องต่าง ๆ เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ  ไม่มีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
เกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง  หากพนักงาน
หรือบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน  ด้วยความวิริยะอุตสาหะ  และ
ซื่อสัตย์สุจริต  จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด ลดปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  จึงได้ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เป็นไปตามมาตรฐาน  ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต  เพ่ือยกย่องชมเชย หรือให้รางวัล พนักงาน
หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน  ด้วยความวิริยะอุตสาหะ  และซื่อสัตย์สุจริต  เพ่ือเป็นต้นแบบ
ให้แก่พนักงานและบุคลากรคนอ่ืนๆ  ในองค์กร  รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานจ้าง 
บุคลากร ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริตต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 ๒) เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต  

4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิน่ สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

5. พืน้ทีด่ำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต 
 3. คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติ 
 4. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก และเผยแพร่ให้บุคลากรทราบ  
 5. เชิญชวนให้สำนัก/กอง ส่งบุคลากรในสังกัดท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือก  



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

 ๖. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน 
ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตย์สุจริต 
 7. ประกาศผลการคัดเลือก  
 8. มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ  
 9. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคลากรภายในหน่ วยงานและ
สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย  เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์  บอร์ดประชาสัมพันธ์  
จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เป็นต้น  

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)   

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดอบต.  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

10. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต  
 มีบุคลากรต้นแบบด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 
 ผลลัพธ์  
 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 
 
1.2  การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 เสริมสร้างจิตสาํนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ แยกแยะผลประโยชน์ 
ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

   ลำดับที่ 8 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

  การขัดกันแผ่งผลประโยชน์ หรือ “conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง
ในรอบหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาทางทุจริตคอร์รัปชัน
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ  ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม 

  จากสถานการณ์ข้างต้น จำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งปลูกฝังองค์ความรู้ให้ประชาชนมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึง
ผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิด



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

ผลประโยชน์ทับซ้อน  ซึ่งปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยงข้องกับหลายมิติ  ทั้งมิติด้านสังคม การเมือง และการ
บริหารที่สำคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง จึงได้จัดทำโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมขึ้น  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนสามารถแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้  ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจำวัน  ร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ  ทำให้เกิดเป็นค่านิยมที่จะไม่ยอมรับการ
ทุจริต  

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมได้ 
 3.2 เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนร่วม  
 3.3 เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักษาสาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภคของชุมชน 
 3.4 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  จำนวน  13 หมู่บ้าน  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

6. วิธีดำเนินการ 
  1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ  
  ๒) มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนและจัดเตรียม
โครงการ 
  ๓) กำหนดรูปแบบ/แนวทาง/กำหนดการและหัวข้อการอบรม 
  ๔) ประสานงนกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย 
  5) ดำเนินการตามรูปแบบ/กำหนด ที่กำหนดไว้ 
  6) ประเมินและติดตามผลการดำเนินการ 
  7) รายงานผลการดำเนินการ   

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดอบต.  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกท่ีร่วมโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ 
 10.2 สมาชิกสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง 



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

 10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการปลูกผักบริโภคเอง ได้ เกิดการเรียนรู้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเกิดการแบ่งปัน 
 
1.2.1 เสริมสร้างจิตสาํนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ แยกแยะผลประโยชน์ 
ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 9 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆให้ 
สอดคล้อง และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (พ.ศ.2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย 
ซึ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น 
ประเทศ พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสําคัญกับการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง โดยการส่งเสริมสนับสนุน 
ให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสํานึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม 
และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคมควบคู่กับการปลูกฝังจิตสํานึกความซื่อสัตย์สุจริต 
ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้ เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย 
โดยอาศัยกลไกทางสังคม เป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระทําผิดหรือผู้กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง จึงได้ดําเนิน โครงการส่งเสริม การดําเนินชีวิต 
ตามหลักปรัชญา ของ เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ประชาชน ในพ้ืนที่นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ ดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต  

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน  

2) เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตให้แก่ประชาชน 

3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจําวัน  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง จำนวน 50 ครัวเรือน   

5. วิธีดําเนินการ 

1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ  

2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  

3) กําหนดรูปแบบ กําหนดการ และหัวข้อการอบรม 

 



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

4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเปา้หมาย 
จัดเตรียมเอกสาร ประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ 

5) ดําเนินการตามรูปแบบและกําหนดการที่กําหนด 

6) รายงานผลการดําเนินการ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

20,000 บาท  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  

1) มีการจัดอบรมจํานวน 1 ครั้ง 

2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 

ผลลัพธ์ 

ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดย 
ใช้แบบประเมินติดตามผล) 

1.2.3 เสริมสร้างจิตสำนึกและความระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต  
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 10 

1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2. หลักการและเหตุผล 
 สังคมปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ  แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  ทำ
ให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย  เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับ ทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ  
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนมีที่ยืนในสังคม  สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาททอง จึงได้จัดให้มีการยกย่อง  เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติ
คุณแก่ผู้กระทำความดีเพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นรากฐานอันสำคัญในการพฒันาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข  
  
 



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

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่มีความซื่อสัตย์  สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่หน่วยงานและบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 3.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่หน่วยงานและบุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 3.4 เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจ  ตลอดจนปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอัน
เป็นกศุโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่หน่วยงาน  บุคคล หรือคณะบุคคลในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาททอง  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1  แต่งตั้งคณะทำงานยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน บุคคลหรือคณะบุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
ที่ประจักษ์  
 6.2  คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน บุคคลหรือคณะบุคคล ที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
 6.3 จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกยีรติหน่วยงาน บุคคล หรือคณะบุคคล ทีป่ระพฤติปฎิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ  
 6.4 คณะทำงานฯ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงาน บุคคลหรือคณะบุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ ์
 6.5 ประกาศผลการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน บุคคล หรือคณะบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์ และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ  
 6.6 ดำเนินการจัดพิธีการมอบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน บุคคล และคณะบุคคลที่
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 6.7 รายงานผลการดำเนินงาน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 สำนักปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 10.1 ผลผลิต 
         จำนวนหน่วยงานและบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชุเกียรติ  
 
 



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

 10.2 ผลลัพธ์  
  1) มีหน่วยงาน บุคคล คณะบุคคลต้นแบบที่ดีปรากฏต่อสังคม 
  2) ประชาชนในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขวัญกำลังใจ และมีจิตสำนึกปฏิบัติตน
เป็นประโยชน์ต่อสังคม   มีความซื่อสัตย์สุจริต  
1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน  
1.3.1 เสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 11 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรมสอนใจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลปราสาททอง  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นภารกิจหน้าที่สำคัญส่วนหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องจัด

กิจกรรม สนับสนุนส่งเสริม ให้การดำเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 
2546 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางรากฐานของพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพ 
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมใน การ
ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข              

ในปัจจุบันการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยภาพรวม เด็กปฐมวัยมีแนวโน้มพัฒนาการล่าช้าในด้าน ร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และจริยธรรม ปัจจัยสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูที่เหมาะสม สามารถ
ปรับเปลี่ยนลักษณะการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของสมองมนุษย์ได้ การพัฒนาเด็ก ปฐมวัยเป็น
ช่วงเวลาที่สำคัญและจำเป็นที่สุดในการพัฒนาสมองอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับขั้น การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ให้
เด็กพัฒนาทุกดา้นอย่างองค์รวม และเจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพนั้นต้องจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดพัฒนาการแต่
ละด้านไปพร้อมๆกัน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก ปฐมวัยเป็นแนวทางของ
สังคมในการเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับการ พัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์
รวมทัง้การพฒันาร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และในทางสังคมของ เด็กอันจะนำไปสู่การสร้างวินัย
และวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเป็นการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ที่สำคัญในการสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและจิตใจที่ดีงาม เป็นการพัฒนามนุษย์ทีย่ั่งยืนและป้องกัน ปัญหาสังคมในระยะยาว  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนตำบลปราสาททอง  ได้ตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมที่มุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมให้เด็กตามธรรมชาติ  พัฒนาเต็มตามศักยภาพ และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย จึงได้จัดกิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรมสอนใจของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ พัฒนาเด็กให้เติบโตมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 
เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่าง ระหว่างบุคคล เป็นคนดี เก่ง และสามารถดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ดีของเด็กในอนาคต 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลปราสาททอง   ๓๙ 

 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม 
4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน ๒ แห่ง   
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่
ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 

5. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
 5.1 ครูเป็นผู้ดำเนินการเล่านิทานคุณธรรมสอนใจในกับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปราสาททอง 

5.2 สรุปผลการจัดกิจกรรม  

6. พื้นที่ดำเนินการ 
 ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กบ้านฉันเพล  และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาปุด    ตำบลปราสาททอง   
อำเภอเขวาสินรินทร์    จังหวัดสุรินทร์  

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ดำเนินการไม่ใช้งบประมาณ 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  อำเภอบ้านนาสาร  
จงัหวัดสุรินทร์ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รปูแบบ 
 
1.3.2 เสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 12 

1. ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณธรรม 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจและหน้าที่ ในการจัด 
ระบบการบริการ สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) 
การสังคมสงเคราะห์และ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการ 



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

ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การจัด การศึกษาเป็นไป เพ่ือพัฒนาคน ไทยให้เป็นมนุษย์ 
ที่สมบูรณท์ั้งรา่งกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง 
มีความสุข มีศาสนาที่ตนนับถือเป็นเครื่องมือ ยึดเหนี่ยวจิตใจ มาตรา 41 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือ ทุกระดับ ตามความพร้อมความเหมาะสม และความต้อง 
การภายในท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  ตระหนัก และให้ความ สําคัญกับเด็ก และเยาวชน เป็นพลังที ่
สําคัญในการ พัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงได้ดําเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพ่ือพัฒนา เด็กและเยาวชน 
ด้านจิตใจ ปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา อนัเป็นแนว ทางในการประพฤติ 
ปฏิบัติตนที่ดี ให้มีทักษะ ในการดําเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” ซึ่งเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้กับตนเอง 
ด้วยคุณธรรมให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลกนําพาชีวิตสู่ความสําเร็จ เพื่อเกื้อกูลแก่ตนเองและ ประเทศชาติ 
ในที่สุด  

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามหลักธรรม เบื้องต้นของ 
ศาสนา ที่ตนนับถือ 

2) เพ่ือให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีเมตตา กรุณาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
และเสียสละเพ่ือ ส่วนรวม 

3) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

4) เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความ ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน ในสถานศึกษา ในการต่อต้านการทุจริต  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ครู นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  

5. วิธีการดําเนินการ 

1) จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานในการจัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรม  

2) จัดประชุมคณะทํางานในการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการดําเนินงาน ในการเตรียม 
ความพร้อม เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

3) ดําเนินการขออนุมัติดําเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามระเบียบฯ  

4) จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และสถานที่ในการจัดโครงการ  

5) ดําเนินการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม  

6) สรุปติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ 

7) รายงานผลการดําเนินการ  

6. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ  



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

8. ผู้รับผิดชอบ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  

นักเรียนได้รับการอบรม และทำกิจกรรมตามหลักสูตร ร้อยละ 100 

ผลลัพธ์ 

เด็กนักเรียนได้ซึมซับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนาไปใช้ดำเนินชีวิต ให้เป็น
คนดี คนเก่ง และมีความสุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

มิติที ่2  การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 

2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการดําเนินงาน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน  

2. หลักการและเหตุผล 

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

ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วนตำบล 

ปราสาททอง จึงได้มี ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งดําเนินการ 

ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงาน  

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

2) เพ่ือมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสําหรับประชาชน  

3) เพ่ือจัดแสดงข้อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 

4) เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

 

 



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

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  

5. วิธีดําเนินการ 

1) จัดตั้งคณะทํางานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
เพ่ือดําเนินการให้มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

3) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

4) จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งมีการ แสดงข้อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ ของหน่วยงานและสื่ออ่ืน ๆ 

5) จัดทําข้อมูลแสดงการดําเนินงาน และ ผล
การปฏิบัติงานของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเผยแพร่ ต่อสาธารณชนผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ  
ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ำเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหาร งานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลางการจดัซื้อจัดจ้างารใช้จ่ายงบประมาณรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบยีบ กฎ ข้อบังคับที่กําหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ทีจ่ะติดต่อสอบ 
ถามหรือ ขอข้อมูล หรือรับฟังคําติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การให้บริการ เช่น 

- มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาทําการ 

- แต่งตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่ออํานวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนผู้ รับบริการที่จะติดต่อ 
สอบถาม / ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น 

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

7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดําเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ 
และ/หรือระบบ Call Center 

8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 

9) จัดทํารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการและสรุปผลเสนอ 
ผู้บริหาร  

 

 

 

 



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

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

5,000 (ห้าพันบาทถ้วน)  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

9. ผลผลิ/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  

1) มีจํานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง 

2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนยข์้อมูลข่าวสารให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 

           ผลลัพธ์ 

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 
(ใช้แบบสํารวจความพึงพอใจ การใช้บริการศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร) 

 

2.1.2 การเปิดเผยขอ้มูลการบริหารเงินงบประมาณ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ  

2. หลักการและเหตุผลที่มาของโครงการ 

เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งใน
เรื่อง การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไป ตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบ ได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการ
ดําเนินการโดยเปิดเผย และเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวทีจ่ะได้รับประกอบกัน 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงดําเนินโครงการเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการ บริหารงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนได้เขา้ถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างได้
ทุกโครงการและกิจกรรม  



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

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสารททอง  

2) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริาชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

3) เพ่ือป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

1) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

2) ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

5. วิธีดําเนินการ 

1) รวบรวมข้อมลูแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 

2) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้ประชาชนได้
ทราบ ผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่าง ๆ 

3) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุง การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ตรวจสอบการใช้จ่าย งบประมาณ 

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 

ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผดิชอบ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  



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

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  

 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  

2) มีการจัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ จํานวน 1 ครั้ง ผลลัพธ์ 
จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 
 

2.1.3 การเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

2. หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้ 
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การที่ 
จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

ดังนั้นเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถตรวจสอบ 
ข้อมูล ข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททองได้   จึงได้จัดทํามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
และ มาตรการกํากับติดตาม การเผยแพร่ข้อมูล  สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 
เพ่ือให้มีการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตาม กฎหมาย  ระเบียบกฏข้อบังคับท่ีกําหนดไว้รวมทั้งจัดให้มี 
การปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
เพ่ือส่งเสริมบทบาทการ มีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของ องค์การ
บริหารส่วนตำบลปราสาททอง 
3. วัตถุประสงค์ 

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

2) เพ่ือกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกีย่วข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบยีบ กฎข้อบังคับที่กําหนด 

3) เพ่ือกํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยว ข้องกับการ 
ปฏิบัติราชการ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

4) เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใสและประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 



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

5. วิธีดาํเนินการ 

1) จัดตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกํากับติดตาม การเผยแพร่ข้อมูล 
สาธารณะ  

2) ประชุมคณะทํางานฯ 

2.1) กําหนดแนวทาง/มาตรการ เพ่ือกาํกบัติดตามหน่วยงาน ที่เก่ียวข้องให้เผยแพร่ข้อมูล 
ของ อบต.ปราสาททอง ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการ เผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ กับ 
สาธารณชนให้เป็นปัจจุบัน ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ 
และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น 

ดังนี้ 

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

2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดําเนินงาน รายงานการกํากับติดตาม 
การดําเนินงานประจําปี รอบ 6 เดือน รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําปี 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ E - Service 

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

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

2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด 
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

2.2) กําหนดแนวทาง/มาตรการกํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ 
ให้บริการ ต่าง ๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ 
ต่อประชาชน 

3) ติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผย 
แพร่ข้อมูลสาธารณะ  

4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการ เผยแพร่ข้อมลู สาธารณะของ 
ให้ผู้บริหารทราบ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  



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

7. งบประมาณดําเนินการ 

ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนกัปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ที่เป็นประโยชน์กบัสาธารณชน ให้เป็นปจัจุบันทางเว็บไซต์ 
ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

- ข้อมูลพื้นฐาน - การบริหารงาน - การบริหารเงินงบประมาณ – การบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล - การส่งเสริมความโปร่งใส 

2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กําหนดไว้ 

3) กํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่กําหนด 

4) กํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที ่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ 
ราชการ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

ผลลัพธ์ 

1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 

2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององคก์ารบริหารส่วนตำบล
ปราสาททอง 

 

2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

2.2.1 การแสดงเจตนารมณใ์นการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 4 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ ์ในการนําหลักคุณธรรมมา ใช้ในการบริหารงานของ ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททองด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม 
และ ความโปร่งใส  

2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง เล็งเห็นถึงความสําคัญในการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตในระดับท้องถิ่น และคาดหวังว่าองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นจะ เป็นกลไกที่สําคัญในการสร้างวัฒนธรรม 
สุจริตรวมทั้งผู้บริหาร มีความมุ่งม่ันที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการ 



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

บริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ี ให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตและ การม ี
ส่วนร่วมของประชาชน จึงได้มีการดําเนินการจัดทํามาตรการแสดง เจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมา ใช้ 
ในการบริหารงานของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติ 
การป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง แสดงเจตนารมณ์ในการนําหลัก 
คุณธรรมมาใช้ ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ 
คุณธรรมและความโปรง่ใส 

2) เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดทํา แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ ความ 
โปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง สู่การรับรู้ของสาธารณชน 

3) เพ่ือขับเคลื่อนแผน ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส ของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 

2) ประชาชน  

5. วิธีดําเนินการ 

1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอํานาจ  

2) กําหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 

3) จัดทําประกาศเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารและเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 

4) ผู้บริหารกําหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทําแผน ปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริตฯ 

5) จัดตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

6) จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  

7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่กําหนด  

8) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

10) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  



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

8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัดอบต.  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร เพ่ือยกระดับ 
คุณธรรม และความโปร่งใส 

2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน เพ่ือยกระดับคุณธรรม และความ 
โปร่งใส 

3) มีแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส ของ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลปราสาททอง พ.ศ. 2566 - 2570 

ผลลัพธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 
คะแนนขึ้นไป) 

 
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 เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนําไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ” อีกทั้งแผน การปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ประเด็นปฏิรูป ด้านการป้องปราม ได้กําหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหนา้หน่วยงานของรัฐ 
หรอื ผู้บังคับบัญชา มีมาตรการ เสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และ 
ประพฤติมิชอบ และเป็นตวัอย่างในการบริหาร งานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละ 
เลยไม่ดําเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททองเล็งเห็นถึงความสําคัญ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในระดับท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหาร 
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสําคัญกับ การต่อต้านการทุจริต และการมสี่วนร่วม 
ของประชาชน ผู้บริหาร ได้ให้ความสําคัญกับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดทํามาตรการ NO Gift Policy ขึ้นเพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทํา 
อันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีซ่ึงนําไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ 



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

ทับซ้อน  

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

2) เพ่ือแสดงเจตจํานงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากร มีวัฒนธรรมองค์กร 
No Gift Policy  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

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  

5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 

6) รายงานผลการดําเนินการ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  

1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จํานวน 1 ฉบับ 

2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดําเนินการตาม แนวทาง NO Gift Policy จํานวนร้อยละ 100 (สํารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบสํารวจ) 

ผลลัพธ์  

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน 
เรื่องสนิบน 

 

 

 



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

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 6 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญในการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานโดยการจัดทำ “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาททอง”  เพ่ือปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  

3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  อำเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  

5. วิธีดําเนินการ 

1) จัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 

2) ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อดำเนินการ ดังนี้ 

     2.1) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

     2.2) จัดทำมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส โดยต้องมีรายละเอียด
ต่างๆ เช่นการกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกีย่วข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนว
ทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 

๓) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบยเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง รวมถึงช่องทางอ่ืนๆ  

๔) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

๕) ปฏิบัติตามมาตรการ 

๖) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

๗) รายงานผลการดำเนินการ 

๘) เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2570  

 



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

7. งบประมาณดําเนินการ 

ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  

9. ผลผลิ/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

ผลลัพธ์  

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน  

(85 คะแนนขึ้นไป)  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 7 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่ง  ของการ 
บริหาร ผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งใช้หลักการการให้ รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรง กระตุ้นในการ 
พัฒนาผลงาน  องค์การบริหารส่ วนตำบลปราสาททอง ได้ ให้ ความสํ าคัญ  ใน เรื่องการพิจารณ า 
ความดีความชอบ หรือการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลําดับต้น ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล 
โดย เฉพ าะอย่ างยิ่ ง  เรื่ อ งก าร ใช้ ดุ ล พิ นิ จ ข อ ง  ผู้ บั งคั บ บั ญ ช า ใน ก ารป ระ เมิ น ผ ลการป ฏิ บั ติ   
ร า ช ก า ร ข อ ง ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ช า     ดั ง นั้ น  อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต ำ บ ล ป ร า ส า ท ท อ ง      
ได้ดําเนินกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขัน้เงินเดือน  

3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขัน้เงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ 
ตรวจสอบได้  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

5. วิธีดําเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่น กรองการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาททอง โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น 
กรรมการ  และ ข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

2) แตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 
โดย ประกอบด้วย ประธานกรรมการ  หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ 
และข้าราชการที่รับผิด ชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 



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

3) ประชุมคณะกรรมการ กลั่นกรองการประเมนิผล การปฏิบัตริาชการข้าราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลปราสาททอง เพ่ือกลั่นกรองการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณา ไว้โดย 
เจ้าหน้าที ่ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ มาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการ 

4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่ 
คณะกรรมการ พิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเสนอมา  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

9. ผลผลิ/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 
(สํารวจโดย แบบประเมิน) 

ผลลัพธ์ ข้ 

อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง 

 

รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 8 

1. ชือ่โครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี”  

2. หลักการและเหตุผล ที่มาของโครงการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให้มี 
การบริหารราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ 
ประชาชนและ การปฏิบัติ ให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข 
เพ่ิมเติมและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยว ข้ององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดทํากิจกรรม “ควบคุมการเบิก
จา่ยเงินตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจําปี” เพ่ือติดตาม ควบคุม และตรวจสอบ การเบิกจ่าย 
งบประมาณให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิดความ คุ้มค่า และมี ประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด ในการเบิกจ่าย 



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

เงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และ ดําเนินงาน ตามข้ันตอน ของระเบียบประกาศกระทรวง 
มหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ซึ่งถือเป็น เรื่องสําคัญ ที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องทําตาม 
กฎหมาย ระเบียบ และมีความจํา เป็นต่อการบริหาร งานของระบุชื่อ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรใน องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททองมีส่วนร่วมในการ ติดตามความ 
ก้าวหน้าในการ เบิกจ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

2) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร ในองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททองมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
การเบิกจ่าย งบประมาณ 

3) เพ่ือลดขอ้ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์

5. วิธีดําเนินการ 

1) มอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

2) จัดประชุมบุคลากรทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย เพื่อติดตามความก้าวหน้า การเบิกจ่าย 
งบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจําเดือน/ประจําไตรมาส 

3) จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง 
(Cross Check)  

4) ดําเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามท่ีคณะทํางานกําหนด 

5) รายงานผลการดําเนินการ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่การเงิน กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  

1) มีการจัดประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้า/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ  อย่างน้อยไตรมาสละ 1 
ครั้ง  

2)  มีการดําเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง (Cross 
Check)  

ผลลัพธ์ ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณลดลงร้อยละ 80 



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

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 9 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลปราสาททอง  

2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ได้กําหนดอํานาจและหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยให้มีอํานาจและหน้าที่ จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการใน 
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งหวัง 
ให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหาร 
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนําหลักการบริหาร 
จัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนอง ความต้องการของประชาชน 
ในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้การเพ่ิมขึ้นของประชากร ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ ที่ประชาชน 
มีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบ ต่อการ ดําเนิน กิจกรรมขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึง ได้จัดทําโครงการ 
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง เพ่ือ 
ให้สามารถ พัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และสามารถ 
ป รั บ ป รุ งก า รป ฏิ บั ติ ง าน ข อ งอ งค์ ก รป ก ค รอ งส่ ว น ท้ อ งถิ่ น ให้ มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ  ป ร ะสิ ท ธิ ผ ล 
ตามหลักการบริหารจัดการทีด่ีหรือ หลักธรรมาภิบาลต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

2) เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลปราสาททอง 

3) เพ่ือสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  

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) ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลปราสาททอง   ๕๖ 

1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2) จัดทําระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการใน
รูปแบบที่ง่าย และสะดวก  

3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 4) สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

5) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทราบ
ผ่านช่องทาง ที่หลากหลาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอ
กระจายข่าวเป็นต้น  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 

20,000 (สองหมื่นบาทถ้วน) 

8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน  

ผลลัพธ์ จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที ่10 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-service)  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การขับเคลื่อนองค์กรโดยการพัฒนาระบบงานบริการ ให้อยู่ในรูปแบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – 
service) ได้เข้ามบีทบาทสำคัญอย่างยิ่ง โดยทำให้ผู้รับบริการได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ด้วยความโปร่งใส
และสามารถปรับตัวให้ตรงกับความต้องการใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา  ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการบริการด้วย 
E-Service จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580)   ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบการ
บริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1.2 ภาครฐัมีความเชื่อมโยงในการใหบ้ริการสาธารณะต่างๆ 
ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
และแหล่งข้อมูลต่างๆ นำไปสู่การวิเคราะห์ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่  เพ่ือการพัฒนานโยยายและการ
ให้บริการภาครัฐ นอกจากนั้น การพัฒนาการบริการภาครัฐในรูปแบบ  E-service  นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งให้ทุกหน่วยงานนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
บริการประชาชนอย่างเต็มท่ี  เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว  แม่นยำ และมีประสิทธิภาพอีกท้ังต้องเป็นระบบที่
ประชาชนสามารถตรวจสอบ ความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐได้อีกด้วย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



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

ถือเป็นเป็นหน่วยงานภาครัที่มีหน้าที่บริการสาธารณะ  และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามภารกิจ
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ดังนั้น  จึงไดจ้ัดทำโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-service)  
เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ  โดยทำให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมี
ความโปร่งใส  

3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อ
ด้วยตนเองอีก  

 ๒) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 

 ๓) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  

5. วิธีดําเนินการ 

 1) แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำระบบให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E -service) 

 ๒) กำหนดภารกิจในการให้บริการประชาชนผ่านระบอิเล็กทรอนิกส์  (E – service)  

 ๓) จัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ( E – service) โดยประชาชน
ผู้รับบริการสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็ปไซต์
หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยเป็นช่องทางที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ  โดยผู้ขอรับ
บริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก เช่น  

      - ระบบยืน่คำร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form  

      - ระบบยืน่ภาษีออนไลน์ 

     - ระบบกรอกข้อมูลคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / เบี้ยผู้พิการที่มีช่องทางแนบไฟล์
เอกสารหลักฐานโดยผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมาท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

          ๔) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E – Service ) 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เช่น เว็ปไซต์ของหน่วยงาน 

 ๕)  จัดทำคู่มือ/แนวทางการใช้งานระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบอิเล็กทรอนิกส์( E- Service) 

 ๖)  จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการ  E – Service  โดยแยกข้อมูลเป็นรายเดือนให้ครบทุกเดือน 

 7)  ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

 ๘) รายงานผลการดำเนินการ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2570  

 



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

7. งบประมาณดําเนินการ 

20,000 (สองหมื่นบาทถ้วน)  

8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัดอบต.  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  มีระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ( E – Service )  อย่างน้อย 1 
ภารกิจ  

ผลลัพธ์ 

1) ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ไม่น้อยว่าร้อยละ 80 ของผู้มาขอรับ
บริการ (สํารวจ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 

2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติลดลง  

 
2.2.3 การจัดทําแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 11 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททองให้ความสําคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐาน
การป้องกัน การทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ดําเนินการ
จัดทํา “แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570)” เพ่ือให้ ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริต
ตามหลัก ธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสของหน่วยงาน  

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

5. วิธีดําเนินการ 

1) จัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 



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

2) ประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต, วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 

 3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่กําหนด รวมถึงรายงานการทํา
แผนฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 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) ติดตามประเมินผลการปฏิบัตติามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 

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

8) เผยแพร่รายงานผลการดําเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 

ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  

9. ผลผลิ/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน
ตำบลปราสาททอง  พ.ศ. 2566 – 2570 

ผลลัพธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 
คะแนนขึ้นไป) 

 

 

 

 

 



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

2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

2.3.1 จัดทําข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

มีคุณธรรมจริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 12 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

2. หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติ
ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึง
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ  ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  มาตรา 12 กำหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ใน
การปฏิบัติราชการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณัอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด  เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตร 45 กำหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่กำหนด 

  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  จึงได้จัดให้มีการจัดทำข้อตกลงและติดตามผลการ
ปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
ทอง กับ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททองและหัวหน้าสำนักปลัดอบต. /ผู้อำนวยการกอง และให้มี
การลงนามจัดทำข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับร้องการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลปราสาททอง  

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 

๒) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/ ตามข้อตกลง 

การปฏิบัติราชการ  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์

 

 

 



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

5. วิธีดําเนินการ 

1) จัดทำข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทำข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก /กอง เพ่ือให้การดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน 
โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  กับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง กับหัวหน้า
หน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทำงานได้ร่วมพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการแต่ละมติิ ดังนี  

1.1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  

1.2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 

1.3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 

1.4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

1.5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

1.6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๒) ชี้แจงสำนัก/กอง และผู้ปฏัติงานทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

๓) การติดตามผลการปฏิบัติงานตามตวัชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  

ศึกษาข้อมูล และเอกสารต่างๆ เช่น การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการรอบ 6 เดือน  และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 

- ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กำกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด  
และผู้จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  และการมีส่วนรวมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการกำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว 

4) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด  เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตวัชี้วัดที่กำหนด   

๕) วัดผลลัพธ์ที่ไดจ้ากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหาย และเกณฑ์การให้คะแนน 

๖) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัตงานบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  

๗) รายงานผลการดำเนินงาน  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  



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

8. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

ทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง  

ผลลัพธ์ จํานวนขอ้ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 

 

2.3.2 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอน/ คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับ 

การบริการประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทําการ และในระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 13 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํามาตรฐานการให้บริการประชาชน  

2. หลกัการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  ให้ความสําคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติใน
การให้ บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะ
หลักนิติธรรม และความ เสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคํานึงถึงการจัดทําบริการสาธารณะที่
ครอบคลุมตามอํานาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ถึงบริการนั้น ๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ 
อนุญาต และการใช้อํานาจอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ 
และคํานึงถึงความถูกต้องชอบธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการ เรียกร้อง ผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง 
ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นท่ี และผู้ที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดย
ไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกาํหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อ ทางศาสนา การศึกษา และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่ง 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมอืงที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กําหนดให้ส่วน
ราชการจะต้องดําเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลาง ที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจ
ของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถ ตรวจสอบได้ 

ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการให้บริการประชาชนมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถ
ตอบสนอง ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดทําโครงการมาตรฐานการให้บริการประชาชน  

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชน
เป็นไปตาม มาตรฐานที่กําหนด อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัต ิ

 



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

2) เพ่ือให้ประชาชนผู้รับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 

3) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการให้บริการได้  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

5. วิธีดําเนินการ 

1) จัดตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการให้บริการประชาชน  

2) จัดให้มีการประชุมคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการให้บริการประชาชน 

3) จดัทาํประกาศมาตรฐานการให้บริการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้
ให้บริการและ ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

4) ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด เช่น 

- ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 

- ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 5) เผยแพร่มาตรฐานการ
ให้บริการประชาชน ณ ที่ทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน เช่น 

- จัดทําป้ายแสดงแผนภูมิข้ันตอน 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 

ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดอบต.  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  

1) หน่วยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการให้บริการประชาชน 

2) มีการเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบงาน
ให้บริการ ในทุกกระบวนการ ณ ที่ทําการและในเว็บไซต์หน่วยงาน 

 



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

ผลลัพธ์ 

1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

2) จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ลดลง 

2.3.3 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการ
ดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและ
ประชาชน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 14 

1. ชือ่โครงการ : มาตรการออกคําสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  

2. หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจ หน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของเองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และ หน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมายใน
การให้บริการสาธารณะ แก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอํานวยความสะดวก ในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร 
ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมาย อํานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน 
ระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรค อย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง ของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่  ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐ เสื่อมประสิทธิภาพ      เพ่ือให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้
กําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มี อํานาจและ
หน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัว
ใน การปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้มากข้ึน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนําหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้
ในการบริหารงาน ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมี
มาตรการออกคําสั่ง มอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการ ของประชาชน 

2) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  



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

3) เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 

4) เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ ในตําแหน่งหน้าที่ราชการ  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

           องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  อำเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

5. วิธีดําเนินการ 

1) จดัทําคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ เช่น คําสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ  

2) จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ  

3) จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน  จาํนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  

ผลลัพธ์ 

1) ประชาชนผู้รับบริการของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

2) จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จํานวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 

 

 

 

 

 



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

มิติที ่3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม  

2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง เห็นความสําคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่าง
กว้างขวาง และเท่าเทียม โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาส
แสดงออกถึงศักยภาพ ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วม
กําหนดแนวทางการดําเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลปราสาททอง  ด้วยการจัดทําโครงการ จัดเวทีประชาคมขึ้น เพ่ือจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง โดยเฉพาะ
การดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ ประชาชนในชุมชุน เพื่อนํามาเป็นข้อมูล
การพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนอย่างแท้จริง  

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เก่ียวข้องในการดําเนินกิจการตาม
อํานาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  

2) เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 

3) เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รว่มกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วม 

4) เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ  

5) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 

6) เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

หมู่บ้าน/ตําบล ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  จำนวน 13 หมู่บ้าน  

5. วิธีดําเนินการ 

1) จัดทําคําสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการจัดเวทีประชาคม 

2) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วม
ประชุม ประชาคม เพื่อกําหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา และ



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

สถานทีท่ี่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ชี้นํา และครอบคลุมจํานวนประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่ อย่าง
เสมอภาค 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  (สองหมื่นบาทถ้วน)  

8. ผู้รับผดิชอบ 

สำนักปลัดอบต.  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในหมูบ่้าน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่ อย่างเสมอ
ภาค และเท่าเทียมกัน  

ผลลัพธ์  

1) ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  

2) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน  

3) มีข้อมลูพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนนิกิจการ ตามอํานาจหน้าที่ของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ 

และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น  

3.2.2 มีระบบช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านชอ่งทางที่หลากหลาย 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่ ๒ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง เห็นความสําคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนอง
เรื่องราวร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการนํามาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงาน
บริการสาธารณะและ การบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส  

จึงได้จัดทํามาตรการจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น  เพ่ือกํากับติดตามในการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไข
ปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดําเนินการเรื่อง ร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่าง ๆ ให้มีความ
รวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และ
ขัน้ตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 
ให้สามารถ ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 

2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตาม
ผล และ การแจ้งผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสีย ในพื้นทีต่ำบลปราสาททอง 

5. วิธีดําเนินการ 

1) จัดตั้งคณะทํางานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาททอง   

2) ประชุมคณะทํางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาททอง  เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือ
แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลปราสาททอง   ๖๙ 

3) คณะทํางานฯ กําหนดมาตรการในการกํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 

- กําหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 

- กํากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และ 
ขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

- กําหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

- กําหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่อง
ทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดําเนินการเรื่องร้องทกุข์และเรื่องเรียนต่าง ๆ 

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

- กําหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดําเนินการหรือความ 
ก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถ ติดตามผลได้ด้วยตนเอง 

3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

- จัดทําคู่มือหรือแนวทางดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการ
ร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ เป็นต้น 

- กําหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

- กําหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทัว่ไป เพื่อเป็นการคุ้มครอง
ข้อมูล ของผู้แจ้งเบาะแส 

- จัดทําข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

- จัดทําข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จํานวนเรื่อง เรื่องที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 
เรื่องที่อยู่ระหว่างดําเนินการ ฯลฯ 

4) จัดทําคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และคู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียน การทุจริตแนวทางดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติใหมี้ประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของระบุชื่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

6) จัดทําฐานขอ้มูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และกําหนดกําหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไข
ไม่ให้ เกิดปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลปราสาททอง   ๗๐ 

7) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และ
เผยแพร่ ให้สาธารณชนทราบ 

8) คณะทํางานฯ กํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินการตามมาตรการ 9) ประเมินความพึง
พอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 

10) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้
ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่มีงบประมาณท่ีใช้ดําเนินการ  

8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัดอบต. องค์การบรหิารส่วนตำบลปราสาททอง   

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  

1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์  

2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และ
กระบวนการขั้นตอน เรื่องร้องเรียน 

4) มีการแจ้งผลการดําเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมี
ช่องทางในการ ติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 

5) มีการกํากับตดิตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
ทอง ใหส้ามารถ ตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม
ตามมาตรการทีก่ําหนดไว้ 

ผลลัพธ์ 

ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

 



            
                   แผนปฏบิัติการป้องกนัการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลปราสาททอง   ๗๑ 

3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน การทุจริต 

3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้าน 

การทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

2. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน  เป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์  การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือ
พวกพ้องดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของ
นักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตสำนึกและค่านิยมของประชาชน่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง 
และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือในบางกรณีก็ละเลย  เพิกเฉย 
และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนที่มักเกิดจากการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการทุจริตเป็นหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม และความมั่นคงของ
ประเทศ  กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาค
ประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน  
 ๒) ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตบริการองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

6. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์  และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต  ผ่านซ่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์  ณ ชุมชนต่างๆ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการ
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 ๒) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ  หรือกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน  
 ๓) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานรัฐ 
 4) สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
 5) เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

10. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

1)  มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 ช่องทาง   

2)  มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดข้ึน  
 ผลลัพธ์   
 การทจุริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10  

3.3.2 ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนมีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 4 

1. ชือ่โครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาททอง  

2. หลักการและเหตุผล 

สภาพปัญหาการทุจริตก็มักเกิดจากการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุง่แสวงหาผลประโยชน์ 
ปัญหาการทุจริต จึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ 
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปราม การทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครือข่ายภาค
ประชาชน 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต  
จึงได้ จัดทํากิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้าน
การทุจริต ให้กบัภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน  
 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชน 

2) เพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  
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4. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  

5. วิธีดําเนินการ 

1) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดําเนินการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนโดยรับสมัครสมาชิก
เครือข่าย ภาคประชาชนด้วยความสมัครใจ 

2) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต 

3) ส่งเสริมให้ประชาชนชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทําการทุจริต ร่วมเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

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

5) จัดตั้งเครือข่ายและผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต (ภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ เอกชน ภาคประชาสังคม) 

6) ติดตามประเมินผลการดําเนินการ 

7) รายงานผลการดําเนินการ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดอบต.  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

มีประชาชนเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาททอง  จํานวน 13 หมู่บ้าน  

ผลลัพธ์ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริตเพ่ิมมากขึ้น 
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3.3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 5 

1. ชือ่โครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ
ประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกัน และปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต  
 

  การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมใน
การป้องกันการทุจริตร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง จึงได้จัดทำ
กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริตเพ่ือร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม 
สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต  จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต
อย่างเข้มแข็งต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างกลไกการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต 
 2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง 

4. เป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาททอง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

6. วิธีดำเนินการโครงการ 
 6.1 จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 
 6.2 กำหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา  และภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  
 6.3 หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต  จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมใน
การต่อต้านการทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
 6.4 หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต  ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตาม
แนวทางแผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 6.5 สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน  
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ 2566 – 2570) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดอบต.  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 
10. ผลิตผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  
 เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต อย่างน้อย 1 เครือข่าย 
 ผลลัพธ์ 
 มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต  
  
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 
  การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร  โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ
กิจกรรมการเพ่ิมมูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คำปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทำงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  อีกทั้งยังช่วยป้องกัน
หรอืลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยัง
ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่
ถูกต้องตามระเบียบ  และกฎหมายที่กำหนด  โดยผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานได้อย่าง
ถูกต้อง  และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบ
ภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องจะทำให้การ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทาง
ราชการ  
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3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการ
ประพฤติมิชอบ หรือการทุจริต  และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 2) เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอำนาจ ( Check and Balane)  ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรการใช้
ทรัพยากรขององค์กร เป็นไปอย่างเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ  เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุด ต่อ
องค์กร  
 3) เพ่ือนำผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ของความสำเร็จของงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ส่วนราชการทุกส่วนราชการ และศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

6. วิธีการดำเนินการ 
 6.1 จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  โดยกำหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
และให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่  
 6.2 สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 6.3 สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทกุประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการ
กำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพ่ือนำข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต 
รวมทั้งเพ่ิมโอกาสของความสำเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ 2566 – 2570) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 



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

10. ผลผลิต /ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่  

2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ผลลัพธ์  

1) มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
2) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
3) การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ 5 

 
4.1.2 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับท่ี 2   

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ ทางราชการกำหนดไว้ ซึ่ ง ไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทนัสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนด
ระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้
กำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ขึ้น 



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

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 
 3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 3.4 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ซึง่จะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
4. เป้าหมาย 
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  

5. วิธีดำเนินการ 
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ข้อ 5 
 2) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย 
  (1)  การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏัติ
ที่กระทราวงการคลังกำหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1 /ป.ค.2/ปค. 3 
  (2)  การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  ( รายงานการประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภาคใน : ปค.4 ) 
  (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน (รายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 
  (4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
 ๓) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9  
 ๔) นำผลการการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๕) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทำการ และเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
(ปีงบประมาณ 2566 – 2570) 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกสำนัก/กองขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 



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

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  

 ผลผลิต 

1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 

2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ทุจริตโดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข 

 ผลลัพธ์  
1) ระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อย

ละ 80 ในระดับมาก)  
2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส  
3) การทจุริตองคก์ารบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ลดลงร้อยละ 5  

 
4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

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 โดย
กําหนดให้การปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่ง
ในการพัฒนาเพ่ือนําไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง เป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ เป็นหน่วยงาน ของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการ
ปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย อํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสําคัญในการ พัฒนาท้องถิ่นซึง่นําไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ 



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

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง จึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ในระดับท้องถิ่นเอง จึงกําหนดดําเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง เพ่ือเป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร  

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  

2) เพ่ือป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดข้ึนในขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง   

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ทุกสำนัก/กอง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง   

5. วิธีดําเนินการ 

1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติดําเนินการต่อผู้มีอํานาจ  

2) จัดตั้งคณะทํางานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

3) คณะทํางานดําเนินการประเมินความเสี่ยงการดําเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดําเนินโครงการที่
อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต 

4) คณะทํางานดําเนินการจัดทํานวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการ ดําเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 

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 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

 

 

 



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

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/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลดลง 

4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 4 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องสําหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น  

2. หลักการและเหตุผล ที่มาของโครงการ 

การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ ต่าง ๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึด
เป็นแนวทางการปฏิบัติ หน้าที่การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจําไม่ได้เกิดจากเรื่องขาด
ความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มักมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือ กฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่างผิด ๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น ต้องตกเป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทําให้การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่น ขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องล่าช้า 

ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง เพ่ิมพูนความรู้ ความ
เขา้ใจ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง รายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม และแนวทาง การปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริต และ



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

กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทําโครงการ ส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง
สําหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 

2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความพร้อม
ใน องค์ความรู้เกีย่วกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  

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 

20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง   

9. ผลผลิ/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสําหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 

2) ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย 
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของจํานวนผู้
เข้ารับการอบรม 

 



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

ผลลัพธ์ 

ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  บริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 

4.2.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ ฝ่ายใด 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 5 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  

2. หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ ในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องการส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกสําคัญ ที่ใช้สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปัจจุบันองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการ
ดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลาง ก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนา
ร่วมกัน นอกจากจะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศการทํางานแบบ มีส่วนร่วมและมี
ประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และลดการทุจริต 

จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการ ปฏิบัติงานสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการ
พัฒนาองค์กร  

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของ ฝ่ายบริหาร 

2) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  

 

 

 



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

5. วิธีการดําเนินงาน 

1) จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม 

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

3) แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ ต่าง ๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

6. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  

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) ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลปราสาททอง   ๘๕ 

4.3  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 

เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 6 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของ 

                     องคก์ารบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  

2. หลักการและเหตุผล 

          ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและ สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาลําดับต้น ๆ เป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กร ที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผล สะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 

           องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน
ส่งเสริมให้ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนสามารถเสนอเรื่อง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ดําเนินการ
จัดทํามาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาททอง  

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม  

2) เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตของ
หน่วยงาน 

3) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

5. วิธีดําเนินการ 

1) กําหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกําหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 

2) กําหนดกระบวนการขั้นตอนในการดําเนินการร้องเรียน  



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

3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการข้ันตอนในการดําเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 

4) กําหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) กําหนดกระบวนการและขั้นตอนในการลงโทษผู้กระทําผิดการทุจริต 

6) กําหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดําเนินการหรือ
ความก้าวหน้า เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

7) กําหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทําผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

8) จัดทําคู่มือ/แนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกบัเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
และเผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 

(1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการร้องเรียน  

(2) ขัน้ตอน/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 

ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  

ผลลัพธ์  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ 
(พิจารณาจากจํานวน ข้อร้องเรียนจากประชาชนจํานวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 

 



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

4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 

สําหรับผู้ร้องเรียน 

รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 7 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตำบลปราสาททอง  

2. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ 
สลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลําดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกจิ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะ เป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่ เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผล สะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริม
ให้ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนสามารถเสนอเรื่อง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้
ดําเนินการจัดทํามาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตำบลปราสาททอง  

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สําหรับบุคลากร
และประชาชน 

2) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

5. วิธีดําเนินการ 

1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้า
เว็บไซต์ หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแส และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
และจัดให้มีช่องทาง การติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดําเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ ผู้ร้องเรียนทราบ 

2) ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากร ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 



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

3) ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 

4) ดําเนินการจัดทําและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานบนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) รายงานผลการดําเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 

ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
สําหรับผู้ร้องเรียน  

ผลลัพธ์   ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ 
(พิจารณาจากจํานวน ข้อร้องเรียนจากประชาชนจํานวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
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