ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย (พ.ศ.2566-2570)
---------------------ตาม หนังสือสานักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. 00๐3/ว ๐๐๑5 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 25๖5 เรื่อง การ
จัดทาแผนป้องปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สาหรับ องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2566-2570) ตามแนวทางการด าเนิ น โครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประกอบกับ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ทาบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment
(ITA) เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยทางสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดาเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย (พ.ศ.2566-2570) เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบั ติงานในการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตขององค์การบริห ารส่ วนตาบลเขาน้อย ให้ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าวรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕65

(นายวิศาล จันทรศาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

คำนำ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเขาน้ อ ย ได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต เพื่ อ ยกระดั บ
คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับ
มาตรฐานในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจานงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
เป็ น รูป ธรรม อัน จะส่ งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่ อมั่นและศรัทธาในการทางานของหน่วยงาน
มากยิ่งขึ้น
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเขาน้ อ ย ได้ พั ฒ นาแผนปฏิ บั ติก ารป้ อ งกั น การทุ จริต เพื่ อยกระดั บ
คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติ มิ ชอบ แผนการปฏิ รู ป ประเทศ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนาหลัก
ธรรมาภิบาลสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 บทนา ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน เป้าหมาย และประโยชน์ของการจัดทาแผน
ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจานวนงบประมาณที่ดาเนินการใน 5 ปี
(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมทั้งสิ้นจานวน 18 โครงการ ดังนี้
มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จานวน 5 โครงการ
มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จานวน 6 โครงการ
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จานวน 3 โครงการ
มิติ ที่ 4 การยกระดับ กลไกการตรวจสอบการด าเนิน งานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จานวน 4 โครงการ
ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ
องค์การบริห ารส่ ว นตาบลเขาน้ อย หวังเป็ นอย่ างยิ่งว่า แผนปฏิบั ติการป้ องกั นการทุ จริต เพื่ อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย จะเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ช่วยขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะนาไปสู่เป้าหมาย
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ของแผนแม่บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็ นที่ (21) การต่ อต้ านการทุ จริต และ
ประพฤติมิชอบ ที่กาหนดไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ”
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
กันยายน 2565
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สำรบัญ
คำนำ
ส่วนที่ 1 บทนำ
1. การประเมินความเสีย่ งการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
4. เป้าหมาย
5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ำรป้องกันกำรทุจริต
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจานวนงบประมาณทีด่ าเนินการ
แยกตาม 4 มิติ
ส่วนที่ 3 รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ตำมแผนปฏิบตั กิ ำรฯ

หน้ำ
ก
1-5

6-9

10 - 48

ส่วนที่ 1
บทนำ
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์การโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตทีมีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อให้
บริการต่าง ๆ ของรัฐบาลสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทาง
ปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1. การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4. สภาพหรื อ ลั ก ษณะปั ญ หาของการทุ จ ริต ที่ เกิ ด จากการขาดความรู้ค วามเข้ าใจและขาดคุ ณ ธรรม
จริยธรรม
5. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบความหลากหลายในการตรวจสอบจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ
7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
1.1. สำเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้
ดังนี้
1.โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดั บสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทา
ให้เกิดการทุจริต
2. สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
1

3. กำรขำดกลไกในกำรตรวจตอบควำมโปร่ ง ใส การทุ จ ริ ต ในปั จ จุ บั น มี รู ป แบบที่ ซั บ ซ้ อ นขึ้ น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีป ระสิ ทธิภ าพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้
4. กำรผูกขำด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ - จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็น ห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้ สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับ สิทธิ์ในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5. กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6. กำรขำดจริยธรรม คุณ ธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์ เป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็ นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปั จจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้ อ ยลง และมี ความเห็ น แก่ตั วมากยิ่ งขึ้น มองแต่ ป ระโยชน์ส่ ว นตนเป็ น ที่ ตั้งมากกว่าที่ จะยึด ผลประโยชน์
ส่วนรวม
7. มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทา
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
1.2 กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตในองค์กร
ลำดับที่

ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน

ประเด็นควำมเสี่ยง
กำรทุจริต

Rik
Score

1

การจัดซื้อจัดจ้าง

ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ

สูง

2

การควบคุมงาน
ก่อสร้าง

ด้านการปฏิบัติ

สูง

2

มำตรกำร
ควบคุมควำมเสี่ยงกำร
ทุจริต
1.ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด
จ้าง
2.กาชับให้ดาเนินการ
ให้ เป็ น ไ ป ต า ม ก ฎ ห ม า ย
ก ฎ ก ระ ท รวงแ ล ะ ระ เบี ย บ
ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด
ก าชั บ ให้ ผู้ ค วบคุ ม งาน และ
คณ ะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ
ด าเนิ น การควบ คุ ม งานและ
บริหารสัญญาจ้างให้เป็นไปตาม
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ด้านงานธุรการและ
งานสารบรรณ

ด้านการปฏิบัติงาน

ต่า

กฎหมาย กฎกระทรวงและ
ระเบียบข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด
กาชับให้ผู้รับผิดชอบงานธุรการ
จั ด ล า ดั บ ค วา ม ส าคั ญ ข อ ง
เอกสารที่ รั บ มา เพื่ อ ประโยชน์
ของทางราชการ หากพบว่ามีข้อ
ราชการใด เร่ ง ด่ วนที่ สุ ด ให้
ด าเนิ น การเสนอโดยเร็ว โดยมิ
ต้ องด าเนิ น ก ารต าม ดั บ ชั้ น
เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
ให้ดาเนินการได้ทันต่อเหตุการณ์

2. หลักกำรและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กาหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่จะ
เป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็น ประเทศพัฒ นาแล้ว ด้วยการพัฒ นาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายในการ
พัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กาหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกาหนดตัวชี้วัดไว้ว่า
ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุ จริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ใน
อันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ากว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว จึง
ได้นาผลการประเมิน ITA ไปกาหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด
(ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กาหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี
พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้ องมี คะแนนดั ช นี การรับ รู้การทุ จริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ใน
อันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อย
ละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจาปี 2564 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 35 คะแนน
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จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 โลก ซึ่งลดลงจากปี 2563 ย่อมสะท้อนให้ได้เห็นว่าประเทศ
ไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน
โดยองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ความส าคั ญ ยิ่งในการขั บ เคลื่ อนยุ ท ธศาสตร์ช าติ
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อานาจจากส่ วนกลางลงสู่ ท้องถิ่น และเป็ นกลไกหนึ่งในการส่ งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็ น
หน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็น
กลไกสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนาไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการ
ทุจริต นาเงินงบประมาณมาพัฒ นาท้องถิ่นของตนเอง พัฒ นาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว
ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิด
ความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครองชุมชนของ
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้อ งถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย จึงให้ความสาคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ควบคู่ไปกับการป้องกันการทุจริต โดยได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและนาไปสู่การปฏิบัติให้
มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย (พ.ศ. 2566 –
2570) อั น จะส่ งผลต่ อ การขับ เคลื่ อนให้ บ รรลุ ค่ าเป้ าหมายของแผนแม่ บ ทฯ ที่ ก าหนดไว้ว่ า ในปี พ.ศ. 2570
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทย
ต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ากว่า 57 คะแนน

3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผน
(1) เพื่อแสดงเจตจานงสุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อยต่อสาธารณชน
(2) เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึ ดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์สุ ขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
(3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อยเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย
โปร่งใส และตรวจสอบได้
(4) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต ให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
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(5) เพื่ อ ยกระดั บ กลไกการตรวจสอบการด าเนิ นงานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเขาน้ อ ย
ที่มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต
4. เป้ำหมำย
(1) คดีทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อยลดลง ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2570
(2) องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) และมีคะแนน ITA
90 คะแนนขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2570
ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569
ปี 2570
จำนวนคดีทุจริตลดลง ร้อยละ 10 ร้อยละ 20
ร้อยละ 30
ร้อยละ 40
ร้อยละ 50
(คานวณจากปี 2565)

คะแนน ITA

65 คะแนน

70 คะแนน

75 คะแนน

80 คะแนน

85 คะแนน

5. ประโยชน์ของกำรจัดทำแผน
(1) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อยได้แสดงเจตจานงสุจริตต่อสาธารณชน
(2) องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อยมีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจิตสานึกและความตระหนัก
ในการปฏิบั ติห น้ าที่ราชการด้วยความซื่อสั ตย์สุ จริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่ อบังเกิดประโยชน์สุ ขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ
(3) องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อยมีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส
และตรวจสอบได้
(4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตาบล
เขาน้อย
(5) เพื่ อ ยกระดั บ กลไกการตรวจสอบการด าเนิ น งานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเขาน้ อ ย
ที่มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส
(พ.ศ. 2566 – 2570)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อยได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบด้วย
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจานวน 18 โครงการ ดังนี้
มิติ
1. การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต

ภำรกิจตำมมิติ

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

1 .1 ก า ร เส ริ ม ส ร้ า ง
จิ ต ส า นึ ก แ ล ะ ค ว า ม
ตระหนั ก แก่ บุ ค ลากรทั้ ง
ข้ า ราชการการเมื อ งฝ่ า ย
บ ริ ห า ร ข้ า ร า ช ก า ร
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น
และฝ่ายประจาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

1.1.1) โครงการเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ค วามรู้ ด้ า น
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบั ติงานให้แ ก่
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น
1.1.2) มาตรการ “ส่ งเสริ ม การปฏิ บั ติ งานตามประมวล
จริยธรรมของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
1.1.3) โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรสุจริต
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ปี 2566
งบประมำณ
(บำท)
0

ปี 2567
งบประมำณ
(บำท)
0

ปี 2568
งบประมำณ
(บำท)
0

ปี 2569
งบประมำณ
(บำท)
0

ปี 2570
งบประมำณ
(บำท)
0

0

0

0

0

0

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

หมำย
เหตุ

มิติ

ภำรกิจตำมมิติ

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

1.2 การเสริมสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น
1.3 การสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน
รวม

1.2.1) โครงการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

2. การบริหาร
2.1 การเปิดเผยข้อมูล
ราชการด้วยความ สาธารณะขององค์กร
โปร่งใส
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1.3.1) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

ปี 2566
งบประมำณ
(บำท)
20,000

ปี 2567
งบประมำณ
(บำท)
20,000

ปี 2568
งบประมำณ
(บำท)
20,000

ปี 2569
งบประมำณ
(บำท)
20,000

ปี 2570
งบประมำณ
(บำท)
20,000

0

0

0

0

0

จานวน 5 โครงการ

จานวน
40,000 บาท
2.1.1) มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกากับติดตาม
0
การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบล
เขาน้อย

2.2 มาตรการส่งเสริม
2.2.1) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน
คุณธรรมและความโปร่งใส ขั้นเงินเดือน”
2.2.2) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล
2.2.3) มาตรการ NO Gift Policy
2.2.4) มาตรการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
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จานวน
จานวน จานวน
จานวน
40,000 บาท 40,000 บาท 40,000 บาท 40,000 บาท
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

หมำย
เหตุ

มิติ

ภำรกิจตำมมิติ

ปี 2566
งบประมำณ
(บำท)
0

ปี 2567
งบประมำณ
(บำท)
0

ปี 2568
งบประมำณ
(บำท)
0

ปี 2569
งบประมำณ
(บำท)
0

ปี 2570
งบประมำณ
(บำท)
0

จานวน
0 บาท
0

จานวน
0 บาท
0

จานวน
0 บาท
0

จานวน
0 บาท
0

จานวน
0 บาท
0

3.2.1) มาตรการจั ด การเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ / ร้ อ งเรี ย นของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

0

0

0

0

0

3.3.1) โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวัง
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

0

0

0

0

0

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

2.3 มาตรการลดการใช้ 2.3.1) โครงการจัดทามาตรฐานการให้บริการประชาชน
ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
รวม
จานวน 6 โครงการ
3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน

4. การยกระดับ
กลไกการ
ตรวจสอบการ
ดาเนินงานของ

3.1 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน
3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต
รวม
4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยงการ

3.1.1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
กิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

จานวน 3 โครงการ
4.1.1) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
4.1.2) มาตรการบริหารจัดการความเสีย่ งการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
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จานวน 0 บาท จานวน 0 บาท จานวน 0 บาท จานวน 0 บาท จานวน 0 บาท
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

หมำย
เหตุ

มิติ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ภำรกิจตำมมิติ

ปี 2566
งบประมำณ
(บำท)

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

ปี 2567
งบประมำณ
(บำท)

ปี 2568
งบประมำณ
(บำท)

ปี 2569
งบประมำณ
(บำท)

ปี 2570
งบประมำณ
(บำท)

80,000

80,000

80,000

80,000

0

0

0

0

ทุจริต
4.2 การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น
4.3 มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

4.2.1) โครงการส่งเสริมความรู้ดา้ นกฎ ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกีย่ วข้องสาหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น

4.3.1) มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
รวม
จานวน 4 โครงการ

รวมทั้งสิ้น

จานวน 18 โครงการ
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80,000

0

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
80,000 บาท 80,000 บาท 80,000 บาท 80,000 บาท 80,000 บาท
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
120,000 บาท 120,000 บาท 120,000 บาท 120,000 บาท 120,000 บาท

หมำย
เหตุ

ส่วนที่ 3
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
################################################################################

มิติที่ 1 กำรสร้ำงวัฒนธรรมสุจริต
################################################################################

1.1 กำรเสริมสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำร
กำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 เสริมสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ และกำรประพฤติ
ตนตำมประมวลจริยธรรม
ลำดับที่ 1
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน
ให้แก่บุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่น
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาเป็น ต้องดาเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สาหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
เพื่อเพิ่ มพู น ความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริห ารงานขององค์ กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่น ให้ แก่ บุ คลากรองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ผู้ บริห ารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อให้ การ
บริหารงาน และปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ
3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ใน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. กลุ่มเป้ำหมำย
บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น จานวน 35 คน
5. วิธีดำเนินกำร
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1) จัดทาโครงการ/แผนงานและขออนุมัติดาเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บริหาร
2) กาหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับ
บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับบุคลากร ผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมาย
ข่าว เป็นต้น
4) ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ
5) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับบุคลากร
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่อ งทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว อย่างน้อย 5 ช่องทาง และไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายไตรมาส)
2) บุ คลากร ผู้ บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สารวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล)
ผลลัพธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานโดยยึดอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สารวจ
โดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน)
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ลำดับที่ 2
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย”
2. หลักกำรและเหตุผล
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลเขา
น้อย โดยกาหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการ
กระทา นอกจากนี้ สานักงาน ก.พ. ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณี
การเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดให้ข้าราชการต้องละ
เว้น จากการแสวงหาประโยชน์ ที่ มิ ช อบ โดยอาศั ย ตาแหน่ งหน้ าที่ และไม่ กระท าการอัน เป็ น การขัด กั น ระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม
2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรนาแนวทางการดาเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติ
โดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขาน้อยจึงได้จัดทามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบล
เขาน้อย” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาทุกระดับนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้า ที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและเป็นสากล
2) เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคคลและ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อยเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3) เพื่อทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
4) เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อานาจในขอบเขต
สร้ างระบบความรั บ ผิ ด ชอบของข้าราชการต่ อตนเอง ต่ อองค์ก ร ต่ อผู้ บั งคับ บั ญ ชาต่ อประชาชนและต่อ สั งคม
ตามลาดับ
5) เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
4. กลุม่ เป้ำหมำย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 35 คน
5. วิธีดำเนินกำร
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1) จัดทามาตรการและขออนุมัติดาเนินการต่อผู้มีอานาจ
2) กาหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสาหรับบุคคลในองค์กรและ
สาธารณชน
3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่กาหนด
4) ดาเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่กาหนด
5) ดาเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่ วไปแก่สาธารณชนให้มี
ส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่
ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 ตามแนวทางและรูปแบบที่กาหนด)
6) ประเมินและติดตามผลการดาเนินการ
7) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง
2) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ
แนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สารวจโดยใช้แบบประเมินผล)
ผลลัพธ์
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาน้อย ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย (สารวจโดยใช้แบบประเมิน
ติดตามผล)
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ลำดับที่ 3
1. ชือ่ โครงกำร : โครงกำรฝึกอบรมกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรสุจริต
2. หลักกำรและเหตุผล
การด าเนิ น ชี วิต และการปฏิ บั ติ งาน นอกจากผู้ ป ฏิ บั ติ งานต้ อ งมี ค วามรู้ความสามารถตามหน้ าที่ ค วาม
รับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนาไปสู่การทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสาเร็จขององค์กรอย่าง
ยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย จึงได้ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒ นาและเสริมสร้างจิตสานึกให้
บุคลากรตระหนักในการเป็ นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นลาดับที่ดีของสังคม ยึดมั่นใน
คุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม
อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างจิตสานึกเรื่องคุ ณธรรม
จริ ย ธรรมในการท างานอั น จะน าไปสู่ ก ารท างานที่ มุ่ งผลสั ม ฤทธิ์ และความส าเร็จ ขององค์ ก รอย่ างยั่ งยื น จึ งได้
กาหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาหลักคุณธรรม จริยธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข
2) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต
4. กลุ่มเป้ำหมำย
เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย จานวน 25 คน
5. วิธีดำเนินกำร
1) จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ
2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3) กาหนดรูปแบบ กาหนดการ และหัวข้อการอบรม
4) ประสานงานกับ บุ ค คลและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ อจัดหาวิท ยากร เชิญ กลุ่ ม เป้าหมาย จัดเตรีย ม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์
5) ดาเนินการตามรูปแบบและกาหนดการที่กาหนด
6) รายงานผลการดาเนินการ
7) เผยแพร่การดาเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
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7. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
20,000 บาท
8. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการจัดอบรมจานวน 1 ครั้ง
2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันและการ
ปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สารวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล)
ผลลัพธ์
บุคลากรนาหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดวัฒ นธรรม
องค์กรสุจริตในหน่วยงาน (สารวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล)
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1.2 เสริมสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น

ลำดับที่ 4
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมกำรดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กาหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็ นเป้าหมายการพัฒ นาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) เป็ นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่ง
จะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสาคัญกับ การปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้าง
จิ ต ส านึ ก ในการรั กษาประโยชน์ ส าธารณะ ทั ศนคติ เชิ งบวก รวมทั้ งคุ ณ ธรรม จริย ธรรม และหลั ก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพี ยงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสานึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้าง
ความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็น
มาตรการในการลงโทษผู้กระทาผิดหรือผู้กระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย จึงได้ดาเนินโครงการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน
2) เพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตให้แก่ประชาชน
3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจาวัน
4. กลุ่มเป้ำหมำย
ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย จานวน 50 คน
5. วิธีดำเนินกำร
1) จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ
2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3) กาหนดรูปแบบ กาหนดการ และหัวข้อการอบรม
4) ประสานงานกับ บุ ค คลและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ อจัดหาวิท ยากร เชิญ กลุ่ ม เป้าหมาย จัดเตรีย ม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์
5) ดาเนินการตามรูปแบบและกาหนดการที่กาหนด
6) รายงานผลการดาเนินการ
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6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
20,000 บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการจัดอบรมจานวน 1 ครั้ง
2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สารวจโดยใช้แบบประเมินผล)
ผลลัพธ์
ประชาชนนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สารวจ
โดยใช้แบบประเมินติดตามผล)
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1.3 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน
ลำดับที่ 5
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็กและเยำวชนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ
การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทาลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่ งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรัก
ความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้
เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ ของประชาชนในท้องถิ่น ของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสั งคมสงเคราะห์ และการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข และมาตรา 25 กาหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย พิจารณาเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยม
ที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สาคัญ ที่ทาให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกัน
แก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
2) เพื่ อส่ งเสริมให้ เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่ ว นตน เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม
3) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ
4. กลุ่มเป้ำหมำย
เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย จานวน 50 คน
5. วิธีดำเนินกำร
1) จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
2) แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
3) ดาเนินการตามโครงการ
4) สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
5) รายงานผลการดาเนินการ
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6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) เด็กและเยาวชนขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย ได้รับการฝึกอบรม จานวน 50 คน
2) เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิ ด ชั่ว ดี สามารถนาความรู้ประสบการณ์ที่
ได้ รั บ มาปรั บ ใช้ กั บ ตนเอง และสั งคมส่ ว นรวมได้ อ ย่ างมี ค วามสุ ข ร้ อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้ แ บบประเมิ น ผล/
แบบทดสอบ)
ผลลัพธ์
1) เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สารวจโดย
ใช้แบบประเมินติดตามผล)
2) เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 (สารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)
3) เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)
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################################################################################

มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรด้วยควำมโปร่งใส
################################################################################

2.1 กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับที่ 6
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ และกำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อยมีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการ
จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะ การที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาน้อยจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อยได้ จึงได้จัดทามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และมาตรการ
กากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อยเพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับที่กาหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กาหนดไว้ เช่น ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ
2) เพื่อกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
กฎข้อบังคับที่กาหนด
3) เพื่อกากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
4) เพื่อให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
4. กลุ่มเป้ำหมำย
สานัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย 15 คน
5. วิธีดำเนินกำร
1) จัดตั้งคณะทางานจัดทามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
2) ประชุมคณะทางานฯ
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2.1) กาหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อกากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับ
สาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ และช่องทางที่
หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้
2.1.1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร
อานาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)
2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดาเนินงาน รายงานการกากับติดตามการ
ดาเนินงานประจาปีรอบ 6 เดือน รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานประจาปี คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ E – Service
2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี รายงาน
การกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีรอบ 6 เดือน รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงาน
ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
2.2) กาหนดแนวทาง/มาตรการกากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
3) ติดตามผลการดาเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาน้อยให้ผู้บริหารทราบ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2566-2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ทุกสานัก / กอง องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้
- ข้อมูลพื้นฐาน
- การบริหารงาน
- การบริหารเงินงบประมาณ
- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การส่งเสริมความโปร่งใส
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กาหนดไว้
3) กากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
กฎข้อบังคับที่กาหนด
4) กากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ผลลัพธ์
1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80 (สารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ)
2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
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2.2 กำรจัดทำมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน

ลำดับที่ 7
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผล
การปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย ได้ให้ความสาคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงิ น เดื อ นเป็ น เรื่ อ งล าดั บ ต้ น ๆ ของเรื่ อ งการบริ ห ารงานบุ ค คล โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เรื่ อ งการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย จึง
ได้ดาเนินกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้
4. กลุ่มเป้ำหมำย
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย จำนวน 25 คน
5. วิธีดำเนินกำร
1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ
และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
2) แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นข้ า ราชการองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงาน
การเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษา
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาทบทวนผล
การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการเสนอมา
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
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7. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 (สารวจโดย
แบบประเมิน)
ผลลัพธ์
ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง

24

ลำดับที่ 8
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล
2. หลักกำรและเหตุผล
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ได้กาหนดอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีอานาจและ
หน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนาหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2556 มาตรา 6 ที่กาหนดให้ การบริห ารกิจ การบ้ านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้ เกิดประโยชน์ สุ ขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุ คลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ง
เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการพั ฒ นางานให้ มี คุณ ภาพ จะต้อ งมี ม าตรฐานในการท างานที่ เป็ น รูป ธรรมชั ดเจน และมี
มาตรการในการทางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ
เป็นธรรม เพื่อนาไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป
ดังนั้ น เพื่อเป็ นการส่งเสริมการพัฒ นาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้ มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลั ก
คุณธรรม จริยธรรมในการทางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทางานได้ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
2) เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3) เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
4) เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คน
เก่งเข้ามาทางาน
4. กลุ่มเป้ำหมำย
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
5. วิธีดำเนินกำร
1) ผู้บริหารกาหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย
กฎระเบียบ
2) จัดประชุมหน่วยงานชี้แจงบทบาทอานาจและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
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3) จัดตั้งคณะทางานเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบริหารงานของผู้บริหารและรวบรวมความเห็น
เสนอต่อผู้บริหาร
5) คณะทางานพิจารณากาหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น
- มาตรการป้ องกัน แนวทางการได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญ ชาให้ ทางาน
ส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ
- มาตรการนาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น
เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร
- มาตรการการนาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร (ITA) มาใช้ในการเลื่อนขั้น
เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร
- มาตรการป้ อ งกั น การทุ จ ริต การคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ บรรจุเข้ ารับ ราชการ และแต่ งตั้ งให้ เป็ น
พนักงาน
- มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
ฯลฯ
6) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
7) ดาเนินการตามมาตรการ
8) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
- มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จานวน 1 มาตรการ
ผลลัพธ์
- ข้อร้องเรียนในการดาเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย ลดลง
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ลำดับที่ 9
1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ NO Gift Policy
2. หลักกำรและเหตุผล
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็ น ที่ (21) การต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติ มิ ช อบ ได้ ก าหนดแผนป้ อ งกั น การทุ จ ริต และประพฤติ มิ ช อบ โดยก าหนดให้ ก ารพั ฒ นาค่ านิ ย ม ของ
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทาตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็น
แก่ป ระโยชน์ ส่ วนรวม เป็ น แนวทางหนึ่ งในการพัฒ นาเพื่ อนาไปสู่ เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุ จริตและ
ประพฤติมิชอบ”
อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นปฏิรูป
ด้านการป้องปราม ได้กาหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างในการ
บริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดาเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิด
ทางอาญา
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย เล็งเห็นถึงความสาคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้อ งถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตาม
หลั กการบริห ารกิจ การบ้ านเมืองที่ดี ให้ ความสาคัญ กับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่ว นร่ว มของประชาชน
ผู้บริหารได้ให้ความสาคัญกับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรใน
การป้องกันการทุจริตโดยการจัดทามาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทาอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ
หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนาไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
2) เพื่อแสดงเจตจานงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาน้อย มีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy
4. กลุม่ เป้ำหมำย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
5. วิธีดำเนินกำร
1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดทามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้”
2) จัดทาประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดาเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy
3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy
4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน
5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy
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6) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จานวน 1 ฉบับ
2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย ดาเนินการ
ตามแนวทาง NO Gift Policy จานวนร้อยละ 100 (สารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบสารวจ)
ผลลัพธ์
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่อง
สินบน
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ลำดับที่ 10
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส
2. หลักกำรและเหตุผล
องค์การบริห ารส่วนตาบลเขาน้ อย ให้ ความสาคัญกับการป้องกันการทุจริต และยกระดับมาตรฐานการ
ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ตให้ มี ความโปร่ งใสความสุ จริต และบั งเกิ ด ประโยชน์ สุ ขแก่ ป ระชาชน จึง ได้ ดาเนิ น การจัด ท า
“แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (พ.ศ.
2566 – 2570)” เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย บริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตตามหลัก ธรรมาภิบาล
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อยกระดับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
2) เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
4. กลุม่ เป้ำหมำย
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
5. วิธีดำเนินกำร
1) จัดตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) ประชุมคณะทางานฯ เพื่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต,
วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่กาหนด รวมถึงรายงานการทาแผนฯ
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทาแผนฯ ให้แก่ สานักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและ
ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E – PlanNACC)
ทางเว็บไซต์สานักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น
4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ให้แก่
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
7) รายงานผลการดาเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทาแผนฯ ให้แก่
สานักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E – PlanNACC) ทางเว็บไซต์สานักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น
8) เผยแพร่รายงานผลการดาเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
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7. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตาบล
เขาน้อย พ.ศ. 2566 - 2570
ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป)
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2.3 มำตรกำรลดกำรใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติงำน

ลำดับที่ 11
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดทำมำตรฐำนกำรให้บริกำรประชำชน
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย ให้ความสาคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ
ในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยนาแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลัก
นิติธรรม และความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคานึงถึงการจัดทาบริการสาธารณะที่ครอบคลุม
ตามอานาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการ
ใช้อานาจอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และคานึงถึงความ
ถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อ
ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่มาประกอบกิจการในพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ
ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอื่นๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่ง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กาหนดให้ส่วนราชการจะต้องดาเนินการโดยถือว่า
ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้
ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการให้บริการประชาชนมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดทาโครงการมาตรฐานการให้บริการประชาชน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกาหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชนเป็นไป
ตามมาตรฐานที่กาหนด อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
2) เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ
3) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการให้บริการได้
4. กลุ่มเป้ำหมำย
ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย 1,000 คน
5. วิธีดำเนินกำร
1) จัดตั้งคณะทางานจัดทามาตรฐานการให้บริการประชาชน
2) จัดให้มีการประชุมคณะทางานจัดทามาตรฐานการให้บริการประชาชน
3) จัดทาประกาศมาตรฐานการให้บริการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการ
และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
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4) ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด เช่น - ปรับปรุงแผนผัง
กาหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน - ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
5) เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการประชาชน ณ ที่ทาการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน
เช่น
- จัดทาป้ายแสดงแผนภูมิขั้นตอน มาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบ
ให้บริการในทุกกระบวนการ ณ จุดให้บริการ
- จัดทาเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการให้บริการประชาชน
- จัดทา/เตรียมแบบฟอร์มคาร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ
6) มีการติดตามประเมินผลการให้บริการตามมาตรฐานที่กาหนด โดยการประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการ
7) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2566-2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ทุกสานัก / กอง องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) หน่วยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการให้บริการประชาชน
2) มีการเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบงาน
ให้บริการในทุกกระบวนการ ณ ที่ทาการและในเว็บไซต์หน่วยงาน
ผลลัพธ์
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2) จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ลดลง
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################################################################################

มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน
################################################################################

3.1 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับที่ 12
1. ชื่อโครงกำร : ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เขำน้อย
2. หลักกำรและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะ การที่ องค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาน้อย จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
ให้ ส ามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่ งเสริมกระบวนการมีส่ วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒ นาท้ องถิ่น การจัดทางบประมาณขององค์การบริห ารส่ วนตาบลเขาน้อย และร่วมดาเนินการโครงการ
รวมทั้งติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน
2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดทาแผน/โครงการต่างๆ ของตน
3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส
4) เพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ ป ระชาชนเข้ าใจถึ งบทบาทที่ ต นในการสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นโครงการ/กิ จกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน
4. กลุม่ เป้ำหมำย
ประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
5. วิธีดำเนินกำร
1) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ ดังนี้
1.1) จั ด ประชุ ม คณะกรรมการชุ ม ชน เพื่ อ คั ด เลื อ กผู้ แ ทนประชาคมในการเป็ น คณะกรรมการจั ด ท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มี คุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจานวนสัดส่วนที่มีผลต่อการตัดสินใจในการ
บริหารโครงการ/กิจกรรมต่าง โดยให้คณะกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
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- การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงาน/โครงการ
- การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ
- การมีส่วนร่วมดาเนินการตามโครงการ
1.2) จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.3) เผยแพร่ ร่างแผนพัฒ นาท้องถิ่น ให้ ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในการปรับปรุงการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน
1.5) เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามขั้นตอนต่อไป
1.6) เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน
1.7) รายงานผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหาร
และสาธารณชน ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
2) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการ
ปรึกษาของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกั บวัน
เวลาและกาหนดการประชุมสภาท้องถิ่น
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ 2566 - 2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ทุกสานัก / กอง องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีช่องทาง
ให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดทาแผน/โครงการต่างๆ
2) องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อยมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลลัพธ์
เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินการด้านต่างๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพิ่มขึ้น
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3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน

ลำดับที่ 13
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
2. หลักกำรและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย เห็นความสาคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้อง
ทุกข์ และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการนามาพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงานบริการสาธารณะ
และการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้จัดทามาตรการ
จั ดการเรื่ องราวร้ องทุ กข์/ร้ องเรีย นขึ้ น เพื่ อ กากับ ติด ตามในการจัด การเรื่อ งราวร้องทุ ก ข์/ร้องเรียนขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้ง
พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้ง
ผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้
มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อกากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม
2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และ
การแจ้งผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม
4. กลุม่ เป้ำหมำย
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
5. วิธีดำเนินกำร
1) จัดตั้งคณะทางานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
2) ประชุมคณะทางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
เพื่อกากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก
3) คณะทางานฯ กาหนดมาตรการในการกากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
- กาหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบล
เขาน้อย
- กากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน
และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
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- กาหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่อง
ทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ
- กาหนดให้ ห น่ ว ยงานที่รับผิ ดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถดาเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ
- ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ดชอบเรื่องร้อ งเรียน/ร้อ งทุ กข์ มี การแจ้งผลการด าเนิ น การหรื อ
ความก้าวหน้ าผลเรื่องร้องเรียน ให้ ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง
3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- จัดทาคู่มือหรือแนวทางดาเนินการต่อ เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทาการ
ร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดาเนิ นการ
เป็นต้น
- กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
- กาหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มคร อง
ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
- จัดทาข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- จัดทาข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จานวนเรื่อง เรื่องที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
เรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ฯลฯ
4) จัดทาคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
การทุ จริต แนวทางดาเนิ น การต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิช อบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบล
เขาน้อย ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน
6) จัดทาฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และกาหนดกาหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขไม่ให้
เกิดปัญหาในลักษณะเดิมขึ้นอีก
7) รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่
ให้สาธารณชนทราบ
8) คณะทางานฯ กากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินการตามมาตรการ
9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ
10) รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหาร
รับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ
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6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
3) มีการเผยแพร่ป ระชาสัมพัน ธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน
4) มีการแจ้งผลการดาเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางใน
การติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง
5) มีการกากับ ติดตามการจั ดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริห ารส่ วนตาบลเขาน้อยให้
สามารถตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่
กาหนดไว้
ผลลัพธ์
ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่
ต่ากว่าร้อยละ 80
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3.3 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต

ลำดับที่ 14
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยภำคประชำชนเพื่อเฝ้ำระวังกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เขำน้อย
2. หลักกำรและเหตุผล
สภาพปัญหาการทุจริตมักเกิดจากการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการ
ทุจริตจึงเป็นปั ญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชน
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้
จัดทากิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริต
ให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชน
2) เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
4. กลุม่ เป้ำหมำย
ประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
5. วิธีดำเนินกำร
1) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนโดยรับสมัครสมาชิกเครือข่าย
ภาคประชาชนด้วยความสมัครใจ
2) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต
3) ส่งเสริม ให้ ประชาชนชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทาการทุจริต ร่วมเป็น เครือข่าย มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและเฝ้าระวังการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) เผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือ
ช่องทางอื่น ๆ
5) จัดตั้งเครือข่ายและผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต (ภาครัฐ ภาค
ธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม)
6) ติดตามประเมินผลการดาเนินการ
7) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
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7. งบประมำณดำเนินกำร
ระบุงบประมาณที่ใช้ดาเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีประชาชนเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
จานวน 20 8o
ผลลัพธ์
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริตเพิ่มมากขึ้น

39

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

มิติที่ 4 กำรยกระดับกลไกกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
################################################################################

4.1 กำรจัดวำงระบบตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต

ลำดับที่ 15
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
2. หลักกำรและเหตุผล
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็น
เรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วน
ใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการ
กาหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถ
สะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการ
ควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดาเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน
อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่ง
อาจเกิดจากการกาหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง
กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่กาหนดขึ้น และ
พัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกาหนดระบบการควบคุมภายในให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กาหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
2) เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
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3) เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4) เพื่ อ ให้ ก ารควบคุ ม ภายในขององค์ การบริห ารส่ ว นต าบลเขาน้ อ ย เป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่ วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
4. กลุม่ เป้ำหมำย
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
5. วิธีดำเนินกำร
1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5
2) จัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย
(1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่
กระทรวงการคลังกาหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)
(2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน : ปค.4)
(3) การประเมิน ผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน (รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5)
(4) ความเห็ น ของผู้ ต รวจสอบภายในเกี่ ย วกั บ การสอบทานการควบคุ ม ภายในของหน่ ว ยงาน
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6)
3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9
4) นาผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทาการ และเว็บไซต์ของหน่วยงานและ
สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน
6. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ทุกสานัก /กอง องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
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1) มีรายงานการประเมิน ผลการควบคุมภายในตามหลั กเกณฑ์ กระทรวงการคลั งว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทาแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกั นการทุจริต
โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ดาเนินการแก้ไข
ผลลัพธ์
1) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 80 ใน
ระดับมาก)
2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส
3) การทุจริตองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย ลดลงร้อยละ 5
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ลำดับที่ 16
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
2. หลักกำรและเหตุผล
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็ น ที่ (21) การต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ กาหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกาหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ใน
ปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัช นีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ใน
อันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ากว่า ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังได้นาผลการประเมิน ITA ไปกาหนด
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนน
ขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กาหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่า
กว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป
ซึ่งได้กาหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกาหนดให้การปรับ “ระบบ” เพื่อลดจานวนคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อนาไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ”
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ค วามส าคัญ ยิ่ งในการขั บ เคลื่ อนยุท ธศาสตร์ช าติ เป็ น
หน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้น
การกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือ
เป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนาไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อยจึงได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง จึงกาหนดดาเนิน มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเขาน้อย เพื่อเป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
2) เพื่อป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
4. กลุม่ เป้ำหมำย
หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อยทุกหน่วยงาน (สานักงาน,กองงาน,กลุ่มงาน)
5. วิธีดำเนินกำร
1) จัดทามาตรการและขออนุมัติดาเนินการต่อผู้มีอานาจ
2) จัดตั้งคณะทางานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
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3) คณะทางานดาเนินการประเมินความเสี่ยงการดาเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดาเนินโครงการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต
4) คณะทางานดาเนินการจัดทานวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
การดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
5) ดาเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง มาตรการและการดาเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และช่องทาง
อื่นๆ
6) มีการประชุมชี้แจงทาความเข้าใจมาตรการและการดาเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่างเคร่งครัด
7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
8) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
ทุกสานัก / กอง องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดาเนินโครงการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต จานวน 1 ชุด
2) มี น วั ต กรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริห ารจั ด การความเสี่ ย งของการด าเนิ น การที่ อ าจ
ก่อให้เกิดการทุจริต อย่างน้อยจานวน 5 เรื่อง
3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง
มาตรการและการดาเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น)
ผลลัพธ์
เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อยลดลง
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4.2 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น

ลำดับที่ 17
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกฎ ระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหำรและสมำชิก
สภำท้องถิ่น
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่การดาเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจาไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ
ความชานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มัก
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย
ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทาผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทาให้
การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า
ดังนั้ น เพื่อให้ ผู้ บ ริ ห ารและสมาชิ กสภาองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลเขาน้ อย เพิ่ มพู นความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และ
แนวทางการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้ าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทา
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย ให้มีความพร้อมในองค์
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ
4. กลุม่ เป้ำหมำย
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
5. วิธีดำเนินกำร
1) จัดทาโครงการ/แผนงาน
2) ก าหนดกรอบเนื้ อหาสาระในการส่ งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบี ยบ และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อ งส าหรับ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
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3) จั ด เตรี ย มการอบรม ได้ แ ก่ จั ด ท าก าหนดการ ประสานวิท ยากร จั ด ท าเอกสารประกอบการอบรม
จัดเตรียมสถานที่ เชิญกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ
4) อบรมให้ความรู้ตามกาหนดการ
5) ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ
6) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
งบประมาณ 80,000 บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสาหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
2) ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อยมีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของจานวนผู้เข้ารับการอบรม
ผลลัพธ์
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อยบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
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4.3 มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต

ลำดับที่ 18
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรจัดให้มีระบบและช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลเขำน้อย
2. หลักกำรและเหตุผล
ปั ญ หาการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ในประเทศไทยถื อ เป็ น ปั ญ หาเรื้ อ รั ง ที่ นั บ วั น ยิ่ ง จะทวี ค วามรุ น แรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลาดับต้น ๆ
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่า
จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กร
ที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้
ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจ และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถ
เสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ ดาเนินการจัดทามาตรการจัด
ให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สาหรับบุคลากรและ
ประชาชน
2) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส
เป็นธรรม
4. กลุม่ เป้ำหมำย
ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
5. วิธีดำเนินกำร
1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้าเว็บไซต์
หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้ง
เบาะแสและเพื่อให้ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)และจัดให้ มี
ช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดาเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียน
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ
2) ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
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3) ดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่ว
กัน
4) ดาเนินการจัดทาและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) รายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสาหรับ
ผู้ร้องเรียน
ผลลัพธ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณาจาก
จานวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จานวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน)
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