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คํานํา 
 

 องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ ได จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566  – 2570) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต ยกระดับ
มาตรฐานในการปองกันการทุจริตของหนวยงานใหมีความโปรงใสความสุจริต บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
ตลอดจนแสดงใหเห็นถึงเจตจํานงสุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการตอตานการทุจริตอยาง
เปนรูปธรรม อันจะสงผลตอการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงจะสงผลใหประชาชนเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาในการทํางานของ หนวยงาน
มากยิ่งข้ึน 
 องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  ไดพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ใหสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและ             
แผนระดับชาติวาดวย ความม่ันคงแหงชาติ และแผนปฏิบัติการดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนํา
หลักธรรมาภิบาลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มาเปนกลไก ในการพัฒนากรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงใหสอดคลองกับกรอบการประเมินคุณธรรมและ                 
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 บทนํา ประกอบดวย การ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองคกร หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงคของการจัดทําแผน เปาหมาย และประโยชนของการจัดทําแผน 
 สวนท่ี 2 ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการใน 5 ป 
(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมท้ังสิ้นจํานวน 35 โครงการ ดังนี้ 
  มิติท่ี 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต จํานวน 10 โครงการ 
  มิติท่ี 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส จํานวน 12 โครงการ 
  มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน จํานวน 6 โครงการ 
  มิติท่ี 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จํานวน 7 โครงการ 
 สวนท่ี 3 ประกอบดวย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ ปองกัน  
การทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570)  
 องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570)  ขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ                 
จะเปนสวนหนึ่ง ท่ีชวยขับเคลื่อนเพ่ือย กระดับคุณธรรมและความโปรงใส ในภาพรวมของประเทศไทย           
อันจะนําไปสูเปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ท่ีกําหนดไววา “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 
กันยายน  2565 
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สวนท่ี 1 
บทนํา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมี
ยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการ
จัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเปนเอกภาพในก ารขับเคลื่อนไปสูเปาหมายดังกลาว 
โดยมียุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทย           
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ท่ีจะเปนแนวทางการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน              
ในป พ.ศ. 2580 กลาวคือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปาหมายในการพัฒนาประเทศให “ประเทศชาติม่ันคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะ
มีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ ท้ังการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัย           
ใหเปน คนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

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

 องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ ( Transparency International.-.TI) เผยแพรผลคะแนน
ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจําป 2564 ผลปรากฏวาประเทศไทย
ได 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยูในอันดับท่ี 110 โลก ซ่ึงลดลงจากป 2563 ยอมสะทอน
ใหไดเห็นวาประเทศไทยยังตองแกไขปญหาการทุจริตอยางเรงดวน  

โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
ปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 7,8 50 แหง ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงาน   
ของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนน
การกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ิน ถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนําไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ           
หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินปราศจากการทุจริต นําเงินงบประมาณมาพัฒนาทองถ่ินของตนเอง    
พัฒนาเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริงแลว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญกาวหนาทัดเทียม
นานาอารยประเทศ การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืน  รัฐจะตองใหความเปนอิสระ
แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยยึดหลักแหงการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณของประชาชน
ในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ 
รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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จะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชน  
ในทองถ่ิน 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ จึงใหความสําคัญกับการ บริหารงานตาม            
หลักธรรมาภิบาล  ควบคูไปกับการปองกันการทุจริต โดย ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน        
การทุจริตและนําไปสูการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ  เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  (พ.ศ. 2566 – 2570)  อันจะสงผลตอการขับเคลื่อนใหบรรลุคาเปาหมายของ
แผนแมบทฯ ท่ี กําหนดไววา ในป พ.ศ. 2570 หนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) 
ตองไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป  รวมท้ังประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต ( Corruption 
Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และหรือไดคะแนนไมต่ํากวา 57 คะแนน   

1. การประเมินความเส่ียงการทุจริตในองคกร 
 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงค       
เพ่ือตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําการทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและ    
การปองกันการทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 

 การทุจริตในในระดับทองถิ่น   พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน 
ไดแก การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอาจมี
วัตถุประสงคสําคัญเพ่ือใหบริการตางๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน        
มีประสิทธิภาพมากข้ึน แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 
 1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิด
จากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล  
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย  
 4)  สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
 5) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
 6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน      
การตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ  
 7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน  

 สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้ 
 1) โอกาส  แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปราบปรามการทุจริต     
แตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใช
กฎหมายท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูง       
ก็เปนอีกโอกาสท่ีทําใหเกิดการทุจริต 
 2) ส่ิงจูงใจ  เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให
คนในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทํา
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน 
 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส  การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  
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ขาดกลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหลานี้ 
 4) การผูกขาด  ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือจัดจาง เปนเรื่องของ    
การผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบน
แกเจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก 
การผูกขาดในโครงการกอรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 
 5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม  รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปน    
ปจจัยหนึ่งท่ีทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน   
ทําใหเจาหนาท่ีตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 
 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณความซ่ือสัตยเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนน       
เปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบันพบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป
นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชน
สวนรวม 
 7) มีคานิยมท่ีผิด  ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต
เปนยกยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยม
ท่ีผิดเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิต เปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด 
ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมาย
ของบานเมือง  

 ข้ันตอนท่ี 1 การระบุความเส่ียง 
การระบุความเสี่ยงขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ ไดวิเคราะหขอมูลจากการ

ปฏิบัติงานขององคกรท่ีมีโอกาสเกิดความเสี่ยงดานการทุจริตได ดังนี้ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระบุรายละเอียดความเส่ียงการทุจริต 
     ข้ันตอนการกําหนดคุณลักษณะ
ของครุภัณฑหรือวัสดุอุปกรณ กรณีท่ี
มีหนวยงานอ่ืนมาขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจากองคการบริหารสวน
จังหวัดอุตรดิตถ และไดกําหนด
คุณลักษณะของครุภัณฑ หรือวัสดุ
อุปกรณมาให 

    หนวยงานท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณไดกําหนด
คุณลักษณะของครุภัณฑ หรือวัสดุอุปกรณท่ีขอรับการสนับสนุน
จากองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ เจาหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ ไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ         
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยจัดซ้ือจัดจางตาม
คุณลักษณะของครุภัณฑ หรือวัสดุท่ีหนวยงานขอรับสนับสนุน
งบประมาณกําหนดมาให โดยท่ีไมทราบขอเท็จจริงมากอนวา 
การกําหนดคุณสมบัติดังกลาวจะเปนการเขาขายการกระทําการ
ทุจริตในฐานความผิด การกําหนดคุณลักษณะสิ่งของใหใกลเคียง
กับยี่หอใดยี่หอหนึ่ง หรือระบุยี่หอสิ่งของท่ีจะซ้ือเจาะจงหรือไม 
อยางไร 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงการระบุความเสี่ยง 
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ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหสถานะความเส่ียง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
  การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง เปนการนําข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต
จากตารางท่ี 1 มาแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีความเส่ียงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 
   ข้ันตอนการกําหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ หรือ
วัสดุอุปกรณ กรณีท่ีมีหนวยงานอ่ืนมาขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัด
อุตรดิตถ และไดกําหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ หรือ
วัสดุอุปกรณมาให 
 
 

  
 
      

  

ตารางท่ี 2 แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ความหมายของสถานะความเส่ียงตามสีไฟจราจร 

 สีเขียว      หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ํา  

 สีเหลือง      หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความละเอียด  
      รอบคอบ  ระมัดระวังในระหวางปฏิบัติงานตามปกติ 
     ควบคุมดูแลได  
 สีสม      หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานท่ีมีผูเก่ียวของหลายคน  
     หนวยงานภายในองคกรมีหลายข้ันตอน ยากตอการควบคุม  
     หรือไมมีอํานาจควบคุมขามหนวยงานตามหนาท่ีปกติ  
 สีแดง      หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานท่ีเก่ียวของกับ  
     บุคคลภายนอก คนท่ีไมรูจัก ไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน  
     ไมสามารถกํากับ ติดตามไดอยางใกลชิด หรือ อยางสมํ่าเสมอ 

สรุปข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีความเส่ียงการทุจริต 
 ข้ันตอนการกําหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ หรือวัสดุอุปกรณ กรณีท่ีมีหนวยงานอ่ืน     
มาขอรับงบประมาณสนับสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ และไดกําหนดคุณลักษณะของ
ครุภัณฑ หรือวัสดุอุปกรณมาให  ระดับความเสี่ยง คือ ระดับปานกลาง และสามารถใชความละเอียด
รอบคอบระมัดระวังในระหวางปฏิบัติงานตามปกติและควบคุมดูแลได 

ข้ันตอนท่ี 3 มาตรการปองกันเพ่ือไมใหเกิดการทุจริต 
 3.1 ผูบังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทํางานอยางใกลชิด  
 3.2 สงเสริมใหเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ความสามารถในดานการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานภาครัฐ 
 3.3 สนับสนุนใหเจาหนาท่ีภายในหนวยงานรับรูขอทักทวง หรือคําแนะนําจากหนวย
ตรวจสอบตางๆ เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหถูกตองตามกฎหมาย 
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ข้ันตอนท่ี 4 ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
                จํานวนการรองเรียนคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะของครุภัณฑฯ ของแตละหนวยงานใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ ไมเกินรอยละ 10 

2. หลักการและเหตุผล 
สถานการณปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวายิ่งจะทวี        

ความรุนแรงและสลับซับซอนมากยิ่งข้ึน และสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคง   
ของชาติ เปนปญหาลําดับตนๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวนในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาว    
การทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจ
และความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการ
ทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption 
Perception Index.-.CPI) ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชั่นท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือ
ความโปรงใสนานาชาติ (Transparency.International.-.TI) ผลคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต      
ประจําป 2563 ผลปรากฏวาประเทศไทยได 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซ่ึงไมเปลี่ยนแปลง
จากป 2562 แตในสวนอันดับไดปรับตัวลงเปนลําดับท่ี 104 จากอันดับ 101 ยอมสะทอนใหเห็นไดวา     
ประเทศไทยยังตองแกไขปญหาการทุจริตอยางเรงดวน 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
ปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 7,850 แหง ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงาน  
ของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครองท่ีมุงเนน
การกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ิน ถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนําไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ          
หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินปราศจากการทุจริตนําเงินงบประมาณมาพัฒนาทองถ่ินของตน พัฒนาเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริงแลว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานา
อารยประเทศ การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนแหงรัฐ  
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) นําไปสูการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ 
ใหมีความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ดังนี้ แผนระดับท่ี 1 สอดคลองยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนระดับท่ี 2 สอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
ประเด็นท่ี 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    
ฉบับท่ี 12 ในสวนยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย และนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ แผนระดับท่ี 3 
แผนปฏิบัติการดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนําหลักธรรมาภิบาลสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมาเปนกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงใหสอดคลองกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือใหบรรลุคาเปาหมายของ
แผนแมบทฯ ท่ีกําหนดไววาในป พ.ศ.2570 หนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) 
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ตองไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป รวมท้ังประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และหรือไดคะแนนไมต่ํากวา 57 คะแนน 

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
(1) เพ่ือแสดงเจตจํานงสุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถตอสาธารณชน  

  (2) เพ่ือสรางวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยึดม่ันตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถ่ิน 
ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

(3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
เปดเผย โปรงใส และตรวจสอบได  

(4) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริต             
ใหสอดคลองและเหมาะสมกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานของ องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ             
ท่ีมีประสิทธิภาพ เขมแข็ง และลดการทุจริต 

4. เปาหมาย 

1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึง
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนทองถ่ิน .ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม           
การขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

2).เครื่องมือ /มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและ         
ประพฤติมิชอบของขาราชการ  

3) โครงการ /กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมใน   
การตรวจสอบและการควบคุม  และถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม ตอการปฏิบัติหรือบริหารราชการ         
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

4) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 

5. ประโยชนของการจัดทําแผน 
(1) ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ ไดแสดงเจตจํานงสุจริตตอสาธารณชน  

  (2)  องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ มี วัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองคกรมี จิตสํานึกและ       
ความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยึดม่ันตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนทองถ่ิน ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน 
และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

(3) องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ มีการบริหารราชการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เปดเผย 
โปรงใส และตรวจสอบได  

(4) ประชาชนมีสวนรวมในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริต ขององคการบริหารสวน
จังหวัดอุตรดิตถ  

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานของ องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ            
ท่ีมีประสิทธิภาพ เขมแข็ง และลดการทุจริต 
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สวนท่ี 2 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส  

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  ไดดําเนินการจัดทํา แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต         
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570)  ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
รวมจํานวน 35 โครงการ ดังนี้  

มิต ิ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

1. การสราง
วัฒนธรรม
สุจริต 

1.1 การ
เสริมสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก
แกบุคลากรทั้ง
ขาราชการ
การเมืองฝาย
บริหาร 
ขาราชการ
การเมืองฝาย
สภาทองถิ่น และ
ขาราชการ      
ฝายประจําของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
 

1)  โครงการพัฒนาความรู
ดานกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
สําหรับบุคลากรองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
ผูบริหารและสมาชิกสภา
ทองถิ่น 
2)  มาตรการ “สงเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององคการ
บริหารสวนจังหวัด
อุตรดิตถ” 
3)  โครงการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
อุตรดิตถ 
4)  โครงการฝกอบรมการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพื่อเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกรสุจริต 

100,000 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
 

200,000  
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
 

200,000  
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
 

200,000  
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
 

200,000  
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
 

200,000  
 
 

 

 1.2 การ
เสริมสราง
จิตสํานึกและ  
ความตระหนัก
แกประชาชนทุก
ภาคสวนใน
ทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 

5)  โครงการปลูกฝงวิธีคิด
แยกแยะผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชน
สวนรวม (การสงเสริม
สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใน
ชีวิตประจําวันและในชุมชน 
6) โครงการสงเสริมการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
7) กิจกรรมเสริมสราง
คานิยมตอตานการทุจริต 
(สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และกิจกรรมทางศาสนาแก
เด็กเยาวชนและประชาชนฯ 

500,000 
 
 
 
 
 
 

200,000 
 
 

200,000  
  

500,000 
 
 
 
 
 
 

200,000 
 
 

200,000  
 

500,000 
 
 
 
 
 
 

200,000 
 
 

200,000  
  

500,000 
 
 
 
 
 
 

200,000 
 
 

200,000  
  

500,000 
 
 
 
 
 
 

200,000 
 
 

200,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

 
1.3 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก
แกเด็กและ
เยาวชน 

8)   โครงการสรางภูมิคุมกัน
ทางสังคมใหเด็กและเยาวชน
องคการบริหารสวนจังหวัด
อุตรดิตถ (การฝกอบรมดาน
คุณธรรม จริยธรรมใหแกเด็ก
และเยาวชน)  
9 โครงการประกวดคําขวัญ
ตอตานการทุจริต 
10) โครงการโรงเรียน
คุณธรรม 
 

350,000 
 
 
 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

350,000 
 
 
 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

350,000 
 
 
 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

350,000 
 
 
 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

350,000 
 
 
 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

 

 รวม จํานวน 10 โครงการ จํานวน  
1,650,000 บาท 

จํานวน 
1,650,000 บาท 

จํานวน 
1,650,000 บาท 

จํานวน 
1,650,000 บาท 

จํานวน 
1,650,000 บาท 

 

2. การ
บริหาร
ราชการดวย
ความ
โปรงใส 

2.1 การเปดเผย
ขอมูลสาธารณะ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 
 

11)  มาตรการปรับปรุงและ
พัฒนาศูนยขอมูลขาวสาร
เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร
แกประชาชน 
12)  โครงการเสริมสราง
ความโปรงใสในการบริหาร
งบประมาณ 
13)  มาตรการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ และกํากับติดตาม
การเผยแพรขอมูลสาธารณะ
ขององคการบริหารสวน
จังหวัดอุตรดิตถ 
 

0 
 
 
 
0 
 
 

350,000 

0 
 
 
 
0 
 
 

350,000 

0 
 
 
 
0 
 
 

350,000 

0 
 
 
 
0 
 
 

350,000 

0 
 
 
 
0 
 
 

350,000 

 

 
2.2 มาตรการ
สงเสริมคุณธรรม
และความ
โปรงใส 

14)  มาตรการแสดง
เจตนารมณในการนําหลัก
คุณธรรมมาใชในการ
บริหารงานของผูบริหาร
องคการบริหารสวนจังหวัด
อุตรดิต  ดวยการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใส 
15) มาตรการ NO Gift 
Policy 
16)  กิจกรรม  “สรางความ
โปรงใสในการพิจารณาเล่ือน
ขั้นเงินเดือน” 
17)  โครงการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนที่มี
ตอการใหบริการของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
อุตรดิตถ 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
0 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
0 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
0 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
0 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
0 
 
 

100,000 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  

18)  โครงการเสริมสราง
ความโปรงใสในการใช
ทรัพยสินของทางราชการ 
 19)  มาตรการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใส 
 

0  
 
 
0 

0 
 
 
0 

0 
 
 
0 

0 
 
 
0 

0 
 
 
0 

 

 
2.3 มาตรการลด
การใชดุลพินิจใน
การปฏิบัติงาน 

20)  กิจกรรม “การจัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวน
จังหวัดอุตรดิตถ” 
21)  การจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่
องคการบริหารสวนจังหวัด
อุตรดิตถ 
22)  มาตรการออกคําส่ัง
มอบหมายขององคการ
บริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 
 

0 
 
 
 
0 
  
 
 
0 
 
  

0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
  

0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
  

0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 

 

 
รวม จํานวน 12 โครงการ 

จํานวน  
450,000 บาท 

จํานวน  
450,000 บาท 

จํานวน  
450,000 บาท 

จํานวน  
450,000 บาท 

จํานวน  
450,000 บาท 

 

3. การ
สงเสริม
บทบาทและ
การมีสวน
รวมของ
ภาค
ประชาชน 

3.1 การสงเสริม
ใหประชาชนมี
สวนรวมบริหาร
กิจการของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
 

23)  โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
อุตรดิตถ 
24) กิจกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
อุตรดิตถ (การประเมินผล
การดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาขององคการ
บริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ) 
 

200,000 
 
 
 

100,000 
 
  

200,000 
 
 
 

100,000 
 
  

200,000 
 
 
 

100,000 
 
  

200,000 
 
 
 

100,000 
 
  

200,000 
 
 
 

100,000 
  

 

 
3.2 การรับฟง
ความคิดเห็น    
การรับและ
ตอบสนองเร่ือง
รองเรียน/รอง
ทุกขของ
ประชาชน 

 

 

 

 

25)  มาตรการจัดการ
เร่ืองราวรองทุกข/รองเรียน
ขององคการบริหารสวน
จังหวัดอุตรดิตถ 
 

0 0 0 0 0 
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3.3 สงเสริมการ
มีสวนรวมของ
ภาคประชาชน 
และ  บูรณาการ
ทุกภาคสวนเพื่อ
ตอตานการ
ทุจริต 

26)  กิจกรรมสงเสริมชุมชน
เฝาระวังการทุจริต 
27)  การสรางเครือขายภาค
ประชาชนเพื่อเฝาระวังการ
ทุจริตขององคการบริหาร
สวนจังหวัดอุตรดิตถ  
28)  กิจกรรมบูรณาการทุก
ภาคสวนเพื่อตอตานการ
ทุจริต   (พัฒนาเครือขาย
การปฏิบัติงานโดยบูรณาการ
รวมกับหนวยงานอื่น ๆ) 
 
 

0 
 
0 
 
 
 

1,000,000 

0 
 
0 
 
 
 

1,000,000 

0 
 
0 
 
 
 

1,000,000 

0 
 
0 
 
 
 

1,000,000 

0 
 
0 
 
 
 

1,000,000 

 

 รวม จํานวน 6 โครงการ จํานวน 
1,300,000 บาท 

จํานวน 
1,300,000 บาท 

จํานวน 
1,300,000 บาท 

จํานวน 
1,300,000 บาท 

จํานวน 
1,300,000 บาท 

 

4. การ
ยกระดับ
กลไกการ
ตรวจสอบ
การ
ดําเนินงาน
ขององคกร
ปกครอง
สวนทองถิ่น 

4.1 การจัดวาง
ระบบตรวจสอบ
ภายใน การ
ควบคุมภายใน 
และการบริหาร  
ความเส่ียงการ
ทุจริต 

29)  โครงการจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําป 
30)  กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
31)  มาตรการบริหาร
จัดการความเส่ียงการทุจริต
ขององคการบริหารสวน
จังหวัดอุตรดิตถ 
 

0 
 
0 
 
 
0 

0 
 
0 
 
 
0 

0 
 
0 
 
 
0 

0 
 
0 
 
 
0 

0 
 
0 
 
 
0 

 

 
4.2 การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32)  โครงการสงเสริมความรู
ดานกฎ ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของสําหรับ
ผูบริหารและสมาชิกสภา
ทองถิ่น (เผยแพร
ประชาสัมพันธความรูดาน
กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ใหแกบุคลากร ผูบริหารและ
สมาชิกสภาทองถิ่น) 
33)  กิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000,000 

1,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000,000 

1,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000,000 

1,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000,000 

1,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000,000 
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4.3 มาตรการ
จัดการเร่ือง
รองเรียนการ
ทุจริต 

34)  มาตรการจัดการใน
กรณีไดทราบ หรือรับแจง 
หรือตรวจสอบพบการทุจริต
ขององคการบริหารสวน
จังหวัดอุตรดิตถ 
35)  มาตรการจัดใหมีระบบ
และชองทางการรับเร่ือง
รองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ขององคการบริหารสวน
จังหวัดอุตรดิตถ 
 

0 
 
 
 
 

500,000 

0 
 
 
 
 

500,000 

0 
 
 
 
 

500,000 

0 
 
 
 
 

500,000 

0 
 
 
 
 

500,000 

 

 รวม จํานวน 7 โครงการ จํานวน 
6,500,000

บาท 

จํานวน 
6,500,000 บาท 

จํานวน 
6,500,000 บาท 

จํานวน 
6,500,000 บาท 

จํานวน 
6,500,000 บาท 

 

 รวมทั้งส้ิน จํานวน 35 โครงการ จํานวน
9,900,000 บาท 

จํานวน 
9,900,000 บาท 

จํานวน 
9,900,000 บาท 

จํานวน 
9,900,000 บาท 

จํานวน 
9,900,000 บาท 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
                    

                     แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 
 

12 

สวนท่ี 3  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการ 

 

มิติที่ 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต 
    1.1 การเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมือง

ฝายบริหาร ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น  และขาราชการ ฝายประจําขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  

1.1.1   เสริม สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่และการประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 1 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ กับการปฏิบัติงาน สําหรับ                    
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข 
และหลักเกณฑตางๆ  ท่ีบุคลากร สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน ตองรูและยึดเปนแนวทางการ
ปฏิบัติหนาท่ีการดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจํา มักเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ          
ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู ความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ท่ีมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม  จึงสงผลใหบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินกระทําผิดกฎหมายระเบียบตางๆ  กอใหเกิดความเสียหายแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  
 ดังนั้น เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และ           
ผูมีสวนไดสวนเสีย รวมท้ังเปนการเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจดานก ฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาความรูดานกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ กับ
การปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ
กฎหมาย ท่ีเก่ียวของในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหมีความพรอมในองคความรู
เก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ 

3) เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และ       
ผูมีสวนไดสวนเสีย 
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4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากร  คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 150 คน 

5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน   
 2) ประสานบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดเตรียมการดําเนินโครงการ 
 3) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ
สําหรับบุคลากร ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 4) จัดทําเอกสารสงเสริมความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 5) อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
 7) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 100,000 บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

10. ผลผลิต,ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดอบรมความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของสําหรับบุคลากร ผูบริหารและ
สมาชิกสภาทองถ่ิน ไมนอยกวา 1 ครั้งตอป 
 2) บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปน  
แนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ ไมนอยกวา รอยละ 80 (ทําแบบทดสอบ/แบบประเมิน) 
 ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ มีการบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และ          
ผูมีสวนไดสวนเสีย (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ“สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวน
จังหวัดอุตรดิตถ” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมของ องคการบริหาร     

สวนจังหวัดอุตรดิตถ  โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝาฝนหรือ      
ไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอน
การลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการ
ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชน  
อ่ืนใด  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัย
ตําแหนงหนาท่ีและไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม       
ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน         
องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ จึงไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ ”ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับ
นําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกัน
แหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ ใหมีความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
 2) เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกร  ระดับ
บุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ของ องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ    
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3) เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
 4) เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชน
และตอสังคม ตามลําดับ 
 5) เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน 
รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากร  คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางท่ัวไปขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 500 คน 
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5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติดําเนินการตอผูมีอํานาจ 
 2) กําหนดแนวทาง รูปแบบ และชองทางในการเผยแพรประมวลจริยธรรมสําหรับบุคคลในองคกร
และสาธารณชน 
 3) ประสานงานบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการตามแนวทางและรูปแบบท่ีกําหนด 
 4) ดําเนินการเผยแพรประมวลจริยธรรมเพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร ขาราชการทุกคน        
พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ ตามแนวทางและรูปแบบท่ีกําหนด 
 5) ดําเนินการเผยแพร ประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรม เปดเผยเปนการท่ัวไปแก
สาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบ  (ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ  เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของ
หนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)          
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบท่ีกําหนด) 
 6) ประเมินและติดตามผลการดําเนินการ 
 7) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 256 6 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบ 
 กองการเจาหนาท่ี  องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพรประมวลจริยธรรม อยางนอย 3 ชองทาง 
  2) คณะผูบริหาร  สมาชิกสภา องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  บุคลากร ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางท่ัวไปขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  มีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติตัวตาม
ประมวลจริยธรรม ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล)  
 ผลลัพธ 
 คณะผูบริหาร  สมาชิกสภา องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  บุคลากร ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางท่ัวไป ขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ องคการ
บริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
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1.1.2 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการ ยึดมั่นผลประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตน ที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือ                 
การมีผลประโยชนทับซอน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 3 

 

1. ช่ือโครงการ : การจัดทําคูมือผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบ
ตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว        
ท้ังเจตนาหรือไมเจตนาหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด 
พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชน
สาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือ   
พวกพอง 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ จึงไดดําเนิน การจัดทําคูมือ ผลประโยชนทับซอนของ
องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหความรูความเขาใจแกพนักงาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 
 2) เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 
 3) เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีของ องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ มีจิตสํานึก 
คานิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตย สุจริต มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง      
สงผลใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชั่น มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 

4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากร  คณะผูบริหาร สมาชิกสภา องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางท่ัวไปขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 700 คน 

5. วิธีการดําเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทํางาน/มอบหมายผูรับผิดชอบ เพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจ
เกิดผลประโยชนทับซอนของตําแหนงตางๆ 
 2) ปรับปรุงข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน และ
จัดทํารางคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 3) ปรับปรุงข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนตาม
ขอเสนอแนะท่ีไดจากเวทีรับฟงความคิดเห็นฯ และจัดทําคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 
 4) เผยแพรคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนใหแกบุคลากรของ
หนวยงาน และสาธารณะชนใหรับทราบ 
 5) รายงานผลการดําเนินการ 
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6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 256 6 – 2570 

7. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) บุคลากร  คณะผูบริหาร สมาชิกสภา องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางท่ัวไป ขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  มีความรูความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 
รอยละ 80 ของจํานวนบุคลากร คณะผูบริหาร ฯ (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู) 

2) มีคูมือ/แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอน จํานวน 1 ชุด  
 3) มีการเผยแพรคูมือ/แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนแกสาธารณชน อยางนอย 
2 ชองทาง (เชน เว็บไซตหนวยงาน บอรดประชาสัมพันธหนวยงาน หนังสือเวียน) 
 ผลลัพธ 
 บุคลากร  คณะผูบริหาร สมาชิกสภา องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางท่ัวไป ขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  มีความประพฤติปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวกับ
ผลประโยชนทับซอน (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
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1.1.3 เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 4 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสุจริต 

2. หลักการและเหตุผล  
 การดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผูปฏิบัติงานตองมีความรูความสามารถตามหนาท่ี      
ความรับผิดชอบแลว ยังตองมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนําไปสูการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และความสําเร็จ
ขององคกรอยางยั่งยืน กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน  

องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  จึงไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาและเสริมสราง
จิตสํานึกใหบุคลากรตระหนักในการเปนขาราชการท่ีมีเกียรติ ศักดิ์ศรี รูจักความพอเพียง เปน ตัวอยาง ท่ีดี
ของสังคม ยึดม่ันในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง มีความรู ความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึง              
การมีคุณธรรม จริยธรรม อันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ และประชาชนผูรับบริการ 
รวมท้ังสรางจิตสํานึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการทํางานอันจะนําไปสูการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และ
ความสําเร็จขององคกรอยางยั่งยืน จึงไดกําหนดใหมีการจัดโครงการฝกอบรมการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

3. วัตถุประสงค  
1) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนําหลักคุณธรรม 

จริยธรรมมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสุข  
2) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสุจริตใหเจาหนาท่ีของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยม              

ในการปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริต 

4. กลุมเปาหมาย 
 เจาหนาท่ี บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 500 คน 

5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
 3) กําหนดรูปแบบ กําหนดการ และหัวขอการอบรม  
 4) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุมเปาหมาย 
จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ  
 5) ดําเนินการตามรูปแบบและกําหนดการท่ีกําหนด 
 6) รายงานผลการดําเนินการ  
 7) เผยแพรการดําเนินโครงการผานเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 
 200,000 บาท       
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8. ผูรับผิดชอบ 
 กองการเจาหนาท่ี  องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจํานวน 1 ครั้ง 
2) บุคลากรมีความรูความเขาใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 

และการปฏิบัติงานได ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบทดสอบความรู/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ  
 บุคลากรนําหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใชในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน กอใหเกิด
วัฒนธรรมองคกรสุจริตในหนวยงาน (สํารวจโดยใชแบบติดตามประเมินผล) 
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1.2 การเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
 1.2.1 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ แยกแยะ
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 5 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม          
(การสงเสริมสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวันและในชุมชน) 

2. หลักการและเหตุผล 
 การขัดกันแหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางใน
รอบหลายปท่ีผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทุจริต  
คอรรัปชั่นของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซ่ึงไดสงผลกระทบ
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมท้ังไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม 

จากสถานการณขางตน จําเปนท่ีหนวยงานภาครัฐตองเรงปลูกฝงองคความรูใหประชาชน            
มีความเขาใจเก่ียวกับความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม รวมท้ังให
ตระหนักถึงผลกระทบจากปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
หรือเกิดเปนผลประโยชนทับซอน ซ่ึงเปนปญหาเชิงโครงสรางท่ีเก่ียวของกับหลายมิติ ท้ังมิติดานสังคม 
การเมืองและการบริหาร ท่ีสําคัญสะทอนถึงวัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารท่ีดอยพัฒนา 

ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ จึงไดจัดกิจกรรมการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวมข้ึน เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหประชาชนสามารถแยกแยะ
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมได สงเสริมใหประชาชนใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในชีวิตประจําวัน รวมปกปองผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ ทําใหเกิดเปนคานิยมท่ีจะไมยอมรับ        
การทุจริต 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวมได 
 2) เพ่ือสรางจิตสํานึกใหประชาชนรวมปกปองผลประโยชนสวนรวม  
 3) เพ่ือสรางจิตสํานึกใหประชาชนรักษาสาธารณประโยชนและสาธารณูปโภคของชุมชน 
 4) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน 

4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนใน จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 100 คน 

5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติตอผูมีอํานาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
 3) กําหนดรูปแบบ/แนวทาง/กําหนดการและหัวขอการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร, เชิญกลุมเปาหมาย 
 5) ดําเนินการตามรูปแบบ/กําหนดการ ท่ีกําหนดไว 

6) ประเมินและติดตามผลการดําเนินการ 
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 7) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 256 6 – 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 500,000 บาท 

8. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต  

1) มีการจัดอบรมใหกับประชาชน จํานวน 1 ครั้ง 
2) ประชาชนมีความรูความเขาใจและสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนรวมไดรอยละ 80  

ของจํานวนผูเขารวมโครงการ (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
3) ประชาชนมีความรูความเขาใจในการใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใน 

ชีวิตประจําวันรอยละ 80 ของจํานวนผูเขารวมโครงการ (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
 ผลลัพธ 

1) ประชาชนรวมปกปองผลประโยชนสวนรวม และสาธารณประโยชน (สํารวจโดยใชแบบ 
ประเมินติดตามผล) 

2) ประชาชนมีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในชีวิตประจําวัน (สํารวจโดย 
ใชแบบประเมินติดตามผล) 
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1.2.2 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 6 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมี
ยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการ
จัดทําแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว 
โดยยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน     
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสําคัญกับ การ
ปลูกฝงใหคนไทยไมโกง  โดยการสงเสริมสนับสนุนใหทุกภาคสวนมุงสรางจิตสํานึกในการรักษาประโยชน
สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับทุกกลุม
ในสังคม  ควบคูกับการปลูกฝงจิตสํานึกความซ่ือสัตยสุจริต คานิยมท่ีถูกตอง สรางความตระหนักถึงภัย
รายแรงของการทุจริตและการรูเทาทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเปนมาตรการใน
การลงโทษผูกระทําผิดหรือผูกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  จึงไดดําเนินโครงการ สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
ในการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริต 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกประชาชน 
 2) เพ่ือเสริมสรางความตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริตใหแกประชาชน 
 3) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน  

4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนใน จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 50 คน 

5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
 3) กําหนดรูปแบบ กําหนดการ และหัวขอการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุมเปาหมาย 
จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ  
 5) ดําเนินการตามรูปแบบและกําหนดการท่ีกําหนด 
 6) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 256 6 – 2570 
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7. งบประมาณดําเนินการ 
 200,000 บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจํานวน 1 ครั้ง 
2) ประชาชนมีความรูความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําไปปรับใชใน 

ชีวิตประจําวันได ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ  
 ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในชีวิตประจําวันได ไมนอยกวารอยละ 80  
(สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
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1.2.3 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 7 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเสริมสรางคานิยมตอตานการทุจริต (สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและกิจกรรม
ทางศาสนา แกเด็ก เยาวชนและประชาชนท่ัวไป) 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการ
ตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนําไปสู       
การพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ  ท้ังนี้ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ตลอดจนหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และในการปฏิบัติหนาท่ีนั้นตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึง
หลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการมีสวนรวมของทุกภาคสวน รวมท้ัง แผนการปฏิรูปดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดกําหนดกล ยุทธดานการปองกันและเฝาระวัง ท่ีมุงเนนการ    
เรงสรางการรับรูและจิตสํานึกของประชาชนในการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ สงเสริมใหประชาชน
รวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีสวนรวมในการตอตานทุจริต  รวมถึงสรางลักษณะนิสัยไมโกงและไมยอม
ใหผูใดโกง เพ่ือตอตานการทุจริต โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และผูปกครอง 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  จึงใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตโดยเริ่มจาก
การสรางจิตสํานึกใหเด็ก เยาวชน และประชาชน ตอตานการทุจริต โดยไดจัดทําโครงการเสริมสรางคานิยม
การตอตานการทุจริต เพ่ือเปนการปลูกฝงคานิยม ใหมีทัศนคติ วิสัยทัศนในการตอตานการทุจริต รวมท้ัง
รณรงคใหประชาชนจากทุกภาคสวนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ ท่ีเปนกลไกในการแกไขปญหา   
การทุจริตใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริม และสรางจิตสํานึกใหตระหนักถึงการสรางคานิยมและการเฝาระวังตอตาน        
การทุจริตใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชน 
 2) เพ่ือรณรงคใหเด็ก เยาวชน และ ประชาชน  มีความรูความเขาใจและประพฤติปฏิบัติตน         
ตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 3) เพ่ือประชาสัมพันธบุคคล ตัวอยาง ท่ีดีดํารงตามหลักคุณธรรมจริยธรรมไปสูองคกรหรือ
บุคคลภายนอก 
 4) เพ่ือเปนการวางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นไปสูประชาชน            
ทุกภาคสวน 

4. กลุมเปาหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชน  ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 200 คน 

5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดหาขอความท่ีเก่ียวของกับการสรางคานิยมการตอตานการทุจริต  
 2) จัดทําสื่อในรูปแบบตามชองทางท่ีกําหนดไว  

3) เผยแพรใหประชาชน รวมท้ังนักเรียนในโรงเรียนตางๆ ภายในเขตพ้ืนท่ี 
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 4) จัดกิจกรรมรณรงคตอตานการทุจริตในสถานศึกษาและชุมชนในเวทีตางๆ  
 5) ประเมินติดตามผลการดําเนินการ 
 6) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 256 6 – 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 200,000 บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ         
องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) เผยแพรสื่อการสรางคานิยมตอตานการทุจริต ไมนอยกวา 3 ชองทาง 
 2) มีการรณรงคในสถานศึกษา  ไมนอยกวา 3 แหง 
 ผลลัพธ 

1) เด็ก เยาวชน และประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความรูความเขาใจและ 
มีความตระหนักรวมกันในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นไมนอยกวารอยละ 70 (สํารวจโดยใชแบบ
ประเมินผล) 

2) ประชาชนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริต ไมนอยกวารอยละ 70 ของประชาชนท่ีเขารวม 
โครงการ (สํารวจจากรายชื่อเครือขายตอตานการทุจริต) 
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1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
 1.3.1 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 8 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน องคการบริหารสวนจังหวัด
อุตรดิตถ (การฝกอบรมดานคุณธรรม จริยธรรมใหแกเด็กและเยาวชน)  

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
การทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ีสะทอน

วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตอง
มีคานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ
ในกลุมเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและ
หนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้                 
(9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553     
มาตรา 6 ท่ีตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา 
ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 
กําหนดใหรัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  

องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ พิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการ
สรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ ข้ึน เพ่ือเปนการสราง
ภูมิคุมกันและคานิยมท่ีถูกตองซ่ึงจะเปนรากฐานท่ีสําคัญ ท่ีทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปนพลเมือง       
ท่ีมีคุณภาพ และเปนการปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชั่นท่ีไดผลท่ีสุด  

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต  
 2) เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน      
เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 
 3) เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและ     
การโกงทุกรูปแบบ 

4. กลุมเปาหมาย 
 เด็กและเยาวชน โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 250 คน 

5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
 2) แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
 3) ดําเนินการตามโครงการ  
 4) สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ  
 5) รายงานผลการดําเนินการ 
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6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 256 6 – 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 350,000 บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  และโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ     
องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต  

1) เด็กและเยาวชนขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถไดรับการฝกอบรม จํานวน 250 คน 
2) เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรู 

ประสบการณท่ีไดรับมาปรับใชกับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข รอยละ 80 (สํารวจโดยใช
แบบประเมินผล/แบบทดสอบ)  
 ผลลัพธ  

1) เด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต ไมนอยกวารอยละ 80 
(สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 

2) เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกง         
ทุกรูปแบบ ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 

3) เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชน 
สวนรวม ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 9 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการประกวดคําขวัญตอตานการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
ปจจุบันประชาชนจํานวนไมนอยเห็นปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นเปนเรื่องท่ียอมรับได        

หากตนเองไดรับผลประโยชนดวย สะทอนใหเห็นวาเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝงดานคุณธรรม 
จริยธรรมอยางยั่งยืน หากปลอยใหคานิยมท่ีไมถูกตองเชนนี้เกิดข้ึนตอไป ความลมเหลวของคุณธรรม
จริยธรรมจะเกิดข้ึนกับสังคมไทยและสงผลเสียตอสังคมในดานอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน        
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ีในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) 
การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีตองการ
พัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  องคการบริหารสวนจังหวัด
อุตรดิตถ  จึงไดจัดกิจกรรมการประกวดคําขวัญตอตานการทุจริตข้ึน  เพ่ือกระตุนใหเด็กและเยาวชนตื่นตัว
เห็นความสําคัญหันมาสนใจปญหา การทุจริตคอรรัปชั่น ท่ีเกิดข้ึนและพรอมท่ีจะเปนกําลังสําคัญใน          
การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ และเปนการปองกันและแกไขปญหาทุจริต  

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกดานจริยธรรมและคุณธรรมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
 2) เพ่ือเสริมสรางคานิยมท่ีถูกตองใหกับเด็กและเยาวชน และใหเกิดจิตสํานึกท่ีจะยึดม่ันในการทํา
ความดี มีความซ่ือสัตยสุจริต 
 3) เพ่ือสงเสริมใหเด็ก และเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคา
ในทางภาษาท่ีสื่อถึงการตอตานการทุจริต 
 4) เพ่ือใหเด็กและเยาวชน รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค  

4. กลุมเปาหมาย 
 นักเรียนโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 400 คน 

5. วิธีดําเนินงาน 
 1) เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 2) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวด  
 3) ประชาสัมพันธใหเด็ก และเยาวชนสงคําขวัญเขาประกวด  
 4) ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑท่ี โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถกําหนด 
 5) ทําพิธีมอบรางวัล  
 6) ติดตามประเมินผลการดําเนินการ 
 7) รายงานผลการดําเนินการ 
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6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 256 6 – 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 50,000 บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  และโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ     
องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 ไดคําขวัญตอตานการทุจริต จํานวนไมนอยกวา 15  ชุด 
 ผลลัพธ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู ตื่นตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น  
ท่ีเกิดข้ึนและพรอมท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ          
ไมนอยกวารอยละ 80 ของผูเขารวมประกวด (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล) 
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1.3.2 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบตอสวนรวม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 10 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ีในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) 
การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการจัดการศึกษาเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข มีศาสนาท่ีตนนับถือเปนเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจ มาตรา 41 กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอมความเหมาะสม 
และความตองการภายในทองถ่ิน 
 องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  ไดตระหนักและใหความสําคัญกับเด็กและเยาวชนเปนพลังท่ี
สําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  จึงไดดําเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพ่ือพัฒนาเด็กและ
เยาวชนดานจิตใจ ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา อันเปนแนวทางใน   
การประพฤติปฏิบัติตนท่ีดี ใหมีทักษะในการดําเนินชีวิต “เกง ดี และมีความสุข ” ซ่ึงเปนการ สราง          
ภูมิตานทานใหกับตนเองดวยคุณธรรม ใหเปนผูมีชีวิตอยูอยางรูเทาทันโลกนําพาชีวิตสูความสําเร็จ         
เพ่ือเก้ือกูลแกตนเองและประเทศชาติในท่ีสุด  

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหผูเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องตนของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
 2) เพ่ือใหนักเรียนมีความซ่ือสัตย สุจริต มีความกตัญูกตเวที มีเมตตา กรุณาเอ้ือเฟอเผื่อแผและ
เสียสละเพ่ือสวนรวม 
 3) เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเปนคนดี คนเกงและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  
 4) เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาของเทศบาลในการ
ตอตานการทุจริต 

4. กลุมเปาหมาย 
 นักเรียน ชั้น ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาของโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 450 คน 

5. วิธีการดําเนินการ 
 1) จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานในการจัดอบรมใหความรูหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรม หลักสูตร
ตานทุจริตในโรงเรียน 
 2) จัดประชุมคณะทํางานในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ แนวทางการดําเนินงานในการเตรียม
ความพรอม เพ่ือใหงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 3) ดําเนินการขออนุมัติดําเนินงานตามโครงการใหเปนไปตามระเบียบฯ การใชงบประมาณและ
พัสดุของสถานศึกษา 
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 4) จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ และสถานท่ีในการจัดโครงการ  
 5) ดําเนินการจัดกิจกรรมคายคุณธรรม 
 6) สรุปติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ 
 7) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ 25 66 – 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 50,000 บาท    
8. ผูรับผิดชอบ 
 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 นักเรียนชั้น ประถมศึกษา – มัธยมศึกษา ไดรับการอบรมหลักสูตรตามโครงการ รอยละ 100 
 ผลลัพธ 

1) จํานวนนักเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา นําความรูดานหลักธรรมมาปฏิบัติ 
และนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตาม/
แบบสอบถามครู) 

2) เด็ก นักเรียน ไดซึมซับความรูดานคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนาไปใชดําเนิน    
ชีวิตใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตาม/       
แบบบันทึกความดี) 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส 
2.1 การเปดเผยขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  2.1.1 การเปดเผยขอมูลการบริหารงานและการดําเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 11 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสาร 
แกประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหรัฐตองจัดการใหประชาชน         
มีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน             
เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง และ   
มีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการ  
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนจังหวัด
อุตรดิตถ  จึงไดมีศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร รวมท้ังดําเนินการ
ปรับปรุงขอมูลขาวสารใหครบถวน และเปนปจจุบัน ผานชองทางในสื่อตางๆ ของหนวยงาน 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน  
 2) เพ่ือมีหนวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานสําหรับประชาชน  
 3) เพ่ือจัดแสดงขอมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจหนาท่ีตอสาธารณชน  
 4) เพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลและการปฏิบัติงานของ องคการ
บริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

4. กลุมเปาหมาย  
 ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทํางานปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน  เพ่ือดําเนินการใหมี     
การเผยแพรขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ    
 2) แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสาร  
 3) จัดตั้งหนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 4) จัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทและอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รวมท้ังมีการแสดงขอมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจอยางชัดเจน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และ   
เปนปจจุบันทางเว็บไซตของหนวยงานและสื่ออ่ืน ๆ 
 5) จัดทําขอมูลแสดงการดําเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของ องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ
เพ่ือเผยแพรตอสาธารณชน ผานสื่อชองทางตางๆ ของหนวยงานเปนระยะ สมํ่าเสมอ โดย ใหขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง         
การจัดซ้ือจัดจาง การใชจายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ี
กฎหมาย ระเบียบ กฎ ขอบังคับท่ีกําหนดแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
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6) จัดใหมีชองทางการสื่อสารเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ ท่ีจะติดตอ
สอบถามหรือขอขอมูล หรือรับฟงคําติชม/แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ เชน  
  - มีหมายเลขโทรศัพทเฉพาะท่ีมีเจาหนาท่ีใหบริการขอมูลตลอดระยะเวลาทําการ  
  - แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการท่ีจะ
ติดตอสอบถาม/ขอขอมูล/แสดงความคิดเห็น  
  - มีชองทางการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดตั้งศูนยบริการรวม กลอง/ตูรับฟง
ความคิดเห็น การประชุมรับฟงความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน เว็บบอรด เปนตน  
 7) ปรับปรุงระบบการใหขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ และ/
หรือระบบ Call Center  
 8) จัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป  

 9) จัดทํารายงานผลสถิติผูมารับบริการ รวมท้ังขอเสนอแนะในการใชบริการ และสรุปผลเสนอ
ผูบริหาร 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองยุทธศาสตรและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) มีจํานวนชองทางการประชาสัมพันธ อยางนอย 5 ชองทาง 
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนจังหวัด    

อุตรดิตถใหมีขอมูลท่ีครบถวนถูกตองเปนปจจุบัน   
ผลลัพธ 
ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใชบริการศูนยขอมูลขาวสารไมต่ํากวารอยละ 80 (ใชแบบสํารวจ

ความพึงพอใจการใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร) 
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2.1.2 การเปดเผยขอมูลการบริหารเงินงบประมาณ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 12 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง     
ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการ
สาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวย     
ความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดใหการจัดซ้ือจัดจาง ใหสวนราชการ
ดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณของ องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  เปนไปอยางโปรงใส 
ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงดําเนินโครงการเสริมสราง
ความโปรงใสในการบริหารงบประมาณ เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจาง
ไดทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางตามโครงการและ
กิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 
 2) เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล  
 3) เพ่ือปองกันการทุจริตใน องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

4. กลุมเปาหมาย 
 1) บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 
 2) ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  

5. วิธีดําเนินการ 
 1) รวบรวมขอมูลแผนการใชจายงบประมาณประจําป แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือจัดหาพัสดุ 
 2) เผยแพรแผนการใชจายงบประมาณประจําป แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือจัดหาพัสดุ ใหประชาชน
ไดทราบผานทางเว็บไซตและชองทางตางๆ 
 3) จัดเวทีรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการใชจายเงินงบประมาณใหมีความโปรงใส คุมคา และสรางการมีสวนรวมในการติดตามและ
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 
 4) ฝกอบรมใหบุคลากรภายในและประชาชนใหมีความรูเก่ียวของกับการพัสดุ 

5) จัดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ 
เชน สังเกตการณ ติดตามผลการดําเนินการในการจัดซ้ือจัดจาง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เปนตน 
 6) ประชุมกํากับติดตามการใชจายงบประมาณประจําป 
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 7) รายงานผลการดําเนินการ และเผยแพรผลการดําเนินงานใหบุคลากรภายในหนวยงานและ
สาธารณชนใหทราบโดยท่ัวกัน ผานชองทางตางๆ ไดแก 
  7.1) ผลการดําเนินโครงการ 
  7.2) รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณประจําป  
  7.3) รายงานสรุปผลการใชจายงบประมาณประจําปตามวงรอบท่ีกฎหมาย/ระเบียบ
กําหนด    

7.4) รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางรายเดือนและรายป  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 256 6 – 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง  กองพัสดุและทรัพยสิน  องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไมนอยกวา 3 ชองทาง 
 2) มีการจัดเวทีเพ่ือรับฟงความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาการใชจายงบประมาณ จํานวน 1 ครั้ง  
 ผลลัพธ 
 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ลดลง  
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2.1.3 การเปดเผยขอมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 13 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของ
องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการ
จัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ      
การท่ี องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพ่ือสรางความโปรงใสในการบริหารราชการ และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ ไดจึงไดจัดทํามาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และ
มาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของ องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  เพ่ือใหมีการ
เผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎขอบังคับท่ีกําหนดไวรวมท้ังจัดใหมีการ           
ปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน         
เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของ
องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกําหนดไว   
เชน ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ       
การจัดซ้ือจัดจาง ฯลฯ 
 2) เพ่ือกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกําหนด  

3) เพ่ือกํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับ       
การปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน  

4) เพ่ือใหการบริหารราชการเกิดความโปรงใส และประชาชนสามารถตรวจสอบไดตาม               
หลักธรรมาภิบาล  

4. กลุมเปาหมาย 
 สํานัก กอง ฝายตางๆ ในองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  

5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพรขอมูล
สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

2) ประชุมคณะทํางานฯ  
2.1) กําหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือกํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเผยแพรขอมูลของ

องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ ตอสาธารณชน โดยพิจารณาใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีเปนประโยชนกับ
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สาธารณชนใหเปนปจจุบันทางเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสื่อออนไลนรูปแบบอ่ืนๆ และ
ชองทางท่ีหลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
  2.1.1) ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก โครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน ขอมูล
ผูบริหาร อํานาจหนาท่ี แผนยุทธศาสตร หรือแผนพัฒนาหนวยงาน ขอมูลการติดตอ กฎหมายท่ีเก่ียวของ     
ขาวประชาสัมพันธ การปฏิสัมพันธขอมูล เครือขายสังคมออนไลน (Social Network)  

2.1.2) การบริหารงาน ไดแก แผนการดําเนินงาน  รายงานการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานประจําปรอบ 6 เดือน รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป คูมือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ รายงานผลการสํารวจ          
ความพึงพอใจการใหบริการ E – Service  

2.1 .3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจําป 
รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณประจําปรอบ 6 เดือน รายงานการกํากับติดตามการใชจาย
งบประมาณประจําป แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือ -    
จัดจางหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2.1.5) การสงเสริมความโปรงใส ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และ      
การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม  

2.2) กําหนดแนวทาง/มาตรการกํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ เผยแพรขอมูลขาวสาร   
การใหบริการตาง  ๆกฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานท่ีใหบริการอยางชัดเจน เพ่ือเปนประโยชน
ตอประชาชน  

3) ติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพร
ขอมูลสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

4) รายงานผลการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของ
องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ ใหผูบริหารทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 350,000 บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองยุทธศาสตรและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) มีการเปดเผยขอมูลสาธารณะท่ี เปนประโยชนกับสาธารณชนใหเปนปจจุบันทางเว็บไซตของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสื่อออนไลนรูปแบบอ่ืน ๆ และชองทางท่ีหลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

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

 3) กํากับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกําหนด  

4) กํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับ        
การปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน  

ผลลัพธ 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจตอการเผยแพรขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน        

ไมต่ํากวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ) 
2) ภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารราชการของ องคการบริหารสวนจังหวัด

อุตรดิตถ 
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2.2 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
 2.2.1 การแสดงเจตนารมณในการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต    
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 14 

 

1. ช่ือโครงการ  : มาตรการแสดง เจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของ
ผูบริหาร องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ เล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในระดับทองถ่ิน และคาดหวังวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะเปนกลไกท่ีสําคัญในการสรางวัฒนธรรม
สุจริต รวมท้ังผูบริหาร มีความมุงม่ันท่ีจะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน           
มีการบริหารใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตและ      
การมีสวนรวมของประชาชน จึงไดมีการดําเนินการจัดทํามาตรการแสดงเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรม
มาใชในการบริหารงานของผูบริหาร องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส  

3. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริมใหผูบริหาร องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  แสดงเจตนารมณในการนําหลัก

คุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร  ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส 

2) เพ่ือประชาสัมพันธการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ        
ความโปรงใสขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ สูการรับรูของสาธารณชน  

3) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของ
องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  

4. กลุมเปาหมาย 
 1) ผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด บุคลากร ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  
 2) ประชาชน 

5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติตอผูมีอํานาจ 
 2) กําหนดรูปแบบ/แนวทาง/ชองทางในการแสดงเจตนารมณฯ 
 3) จัดทําประกาศเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร  
 4) ผูบริหารกําหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพ่ือพัฒนาหนวยงาน ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริตฯ 
 4) เผยแพรประกาศเจตนารมณฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบชองทาง ท่ีกําหนด 
 5) จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

6) จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ  
 7) เผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ตามชองทางและรูปแบบท่ีกําหนด 



  

 
                    

                     แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 
 

40 

 8) ผูบริหารควบคุมติดตามใหดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 10) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 256 6 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีประกาศ เจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร              
ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
 2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผูบริหาร เพ่ือพัฒนาหนวยงาน ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส  
 3) มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของ องคการบริหาร
สวนจังหวัดอุตรดิตถ พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ มีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนน 
ข้ึนไป) 
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2.2.2 การจัดทํามาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 15 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 

2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  ไดกําหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดใหการพัฒนาคานิยมของ
นักการเมืองใหมีเจตนารมณท่ีแนวแนในการทําตนเปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย
สุจริต เห็นแกประโยชนสวนรวม เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนําไปสูเปาหมาย “ประเทศไทยปลอด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 อีกท้ังแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็นปฏิรูปดานการปองปราม ไดกําหนดกลยุทธใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือ
ผูบังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ    
ประพฤติมิชอบ และเปนตัวอยางในการบริหารงานดวยความซ่ือตรงและรับผิดชอบ กรณีปลอยปละละเลย           
ไมดําเนินการใหถือเปนความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ เล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในระดับทองถ่ินเอง มีความมุงม่ันท่ีจะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน             
มีการบริหารใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตและ
การมีสวนรวมของประชาชน ผูบริหารไดใหความสําคัญกับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตเปนอยางยิ่ง 
จึงไดเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันการทุจริตโดยการจัดทํามาตรการ NO Gift Policy ข้ึน    
เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทําอันอาจมีผลตอดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีซ่ึงนําไปสู  การเลือก
ปฏิบัติหรือกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน  

3. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมในการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 
2) เพ่ือแสดงเจตจํานงสุจริตของ ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน  และบุคลากร ขององคการ

บริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ มีวัฒนธรรมองคกร NO Gift Policy 

4. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรของ องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

5. วิธีดําเนินการ 
 1) ผูบริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือรวมกันจัดทํามาตรการ  “NO Gift Policy ไมรับ – ไมให” 
 2) จัดทําประกาศใช NO Gift Policy พรอมแนวทางการดําเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
 3) ผูบริหารประกาศใช NO Gift Policy  
 4) เผยแพรประกาศใช NO Gift Policy ใหแกบุคคลภายในองคกรและสาธารณชนใหรับทราบ    
โดยท่ัวกัน 
 5) ประเมินผลและติดตามผลการใชมาตรการ NO Gift Policy 
 6) รายงานผลการดําเนินการ 
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6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบ  
  สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) มีประกาศใช NO Gift Policy จํานวน 1 ฉบับ 
2) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

ดําเนินการตามแนวทาง NO Gift Policy จํานวนรอยละ 100 (สํารวจโดยใชแบบประเมิน/ แบบสํารวจ) 
      ผลลัพธ 
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  และบุคลากรขององคการบริหาร
สวนจังหวัดอุตรดิตถ ไมมีเรื่องรองเรียนเรื่องสินบน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 16 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของ     
การบริหารผลการปฏิบัติราชการซ่ึงใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุน     
ในการพัฒนาผลงาน ซ่ึง องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผูใตบังคับบัญชา ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  จึงไดดําเนินกิจกรรมการสรางความโปรงใสใน
การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได 

4. กลุมเปาหมาย 
 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ พนักงานครูโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด
อุตรดิตถ และลูกจางประจํา องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

5. วิธีดําเนินการ 
 1) แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  โดยแตงตั้งปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวน
ราชการเปนกรรมการ และขาราชการท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 
 2) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย
ประกอบดวย ประธานกรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ และขาราชการ         
ท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 
 3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดย
เจาหนาท่ีใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผล        
การปฏิบัติราชการ 
 4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแก
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของขาราชการเสนอมา  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ ดําเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบ  
 กองการเจาหนาท่ี  องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 บุคลากรของหนวยงานมีความพึงพอใจตอระบบของการเลื่อนข้ันเงินเดือนไมต่ํากวารอยละ 80   
(สํารวจโดยแบบประเมิน) 
 ผลลัพธ 
 ไมมีขอรองเรียนในการเลื่อนข้ันเลื่อนเงินเดือน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 17 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของ องคการบริหาร
สวนจังหวัดอุตรดิตถ  

2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน        
พ.ศ. 2542 ไดกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
โดยใหมีอํานาจและหนาท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน บริหารกิจการ
ในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ ภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
มุงหวังใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการ
บริหารงานขององคกร ปกครองสวนทองถ่ินไดมากข้ึน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนําหลักการบริหาร
จัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน ซ่ึงจะสงผลใหตอบสนองความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ินไดอยางแทจริง  ท้ังนี้การเพ่ิมข้ึนของประชากร ตลอดจนภาวการณในยุคโลกาภิวัตนท่ีประชาชน      
มีชองทางในการเขาถึงแหลงขอมูลไดมากข้ึน ยอมสงผลกระทบตอการดําเนินกิจกรรมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการใหบริการท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงไดจัดทําโครงการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหสามารถ
พัฒนาการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน และสามารถปรับปรุง      
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือ
หลักธรรมาภิบาลตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

2) เพ่ือทราบถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะจากการใหบริการประชาชนของ องคการบริหาร
สวนจังหวัดอุตรดิตถ  

3) เพ่ือสรางชองทางใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการของ
องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนผูมารับบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  

5. วิธีดําเนินการ 
 1) เก็บรวบรวมขอมูลในการใหบริการประชาชนตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอยางนอยตองครอบคลุมดานตางๆ ดังนี้ 
  1.1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
  1.2) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต  
  1.3) ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย  
  1.4) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว  
  1.5) ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม  
  1.6) ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
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2) จัดทําระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูมาติดตอหรือรับบริการ ณ จุดใหบริการใน
รูปแบบท่ีงายและสะดวก เชน ประเมินผาน QR Code หรือระบบกดปุมแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร 
 3) จัดใหประชาชนไดประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน  

4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินใหผูบริหารทองถ่ินทราบ     
อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

5) เผยแพรผลการประเมินความพึงพอใจใหบุคลากรภายในหนวยงาน และสาธารณชนไดรับทราบ
ผานชองทางท่ีหลากหลาย เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรดประชาสัมพันธ จดหมายขาว เสียงตามสาย    
หอกระจายขาวเปนตน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 
 100,000 บาท       

8. ผูรับผิดชอบ 
 กองยุทธศาสตรและงบประมาณ   องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต  
 มีระบบ/ชองทางใหประชาชนประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน 

ผลลัพธ 
 จํานวนขอรองเรียน การใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 18 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการใชทรัพยสินของทางราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง    
ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการ
สาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวย     
ความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือใหการบริหารการใชทรัพยสินของทางราชการเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได               
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองดําเนินโครงการ
เสริมสรางความโปรงใสในการใชทรัพยสินของทางราชการ เพ่ือใหมีการบริหารทรัพยสินของทางราชการท่ี
โปรงใส เปดเผย ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารทรัพยสินของหนวยงาน 
 2) เพ่ือปองกันไมใหเกิดการใชประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตน 

4. กลุมเปาหมาย 
 1) บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 
 2) ประชาชน 

5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําประกาศแนวทางปฏิบัติ /ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสินของ
ราชการ  โดยกําหนดข้ันตอนปฏิบัติท่ีชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมท่ีมีรูปแบบท่ีสะดวก 
เปดเผยและตรวจสอบได ท้ังกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
 2) จัดทําคูมือเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสินของ
ราชการ  
 3) เผยแพรประชาสัมพันธแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสิน 
แผนผังข้ันตอนในการดําเนินการใหบุคลากรและประชาชนไดรับทราบทางชองทางตางๆ 
 4) ดําเนิน การติดตามตรวจสอบการดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใชทรัพยสิน
ของราชการ การยืมทรัพยสินของราชการ โดยวางระบบการจัดทําระเบียนการเบิกทรัพยสินของราชการ 
ทะเบียนการยืมทรัพยสินของราชการอยางเปนระบบ 
 5) รายงานผลการดําเนินงาน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 256 6 – 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ ดําเนินการ 
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8. ผูรับผิดชอบ  
 กองพัสดุและทรัพยสิน  องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มี ประกาศแนวทางปฏิบัติ /ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสินของราชการ
กฎหมาย อยางนอย จํานวน 1 ฉบับ 
 ผลลัพธ 
 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับการแสวงหาประโยชนจากทรัพยสินของราชการลดลง  
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2.2.3 การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 19 
 

1. ช่ือโครงการ .: มาตรการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ          
ความโปรงใส 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  ใหความสําคัญกับการปองกันการทุจริต และยกระดับ
มาตรฐานการปองกันการทุจริตใหมีความโปรงใสความสุจริต และบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน จึง ได
ดําเนินการจัดทํา “แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)” เพ่ือให องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  บริหารงานเพ่ือ
ปองกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน 

3. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 
2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

4. กลุมเปาหมาย 
 องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใ ส
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 2) ประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต,วิเคราะหประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
 3) เผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ชองทาง ท่ีกําหนด  รวมถึงรายงาน    
การทําแผนฯ  แกหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน รายงานการทําแผนฯ ใหแก สํานักงาน ป.ป.ช. ทางระบบ ผาน
ระบบรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (E – PlanNACC) ทางเว็บไซตสํานักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เปนตน 

4) ประชุมชี้แจงสรางความรูความเขาใจในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
ใหแกเจาหนาท่ีและหนวยงานท่ีเก่ียวของนําแผนฯ ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
 7) รายงานผลการดําเนินการแกผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน รายงานการทําแผนฯ 
ใหแก สํานักงาน ป.ป.ช. ทางระบบ ผานระบบรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (E–PlanNACC).ทางเว็บไซตสํานักงาน ป.ป.ช. 
http//www.nacc.go.th เปนตน 
 8) เผยแพรรายงานผลการดําเนินงานใหสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของ องคการบริหารสวน
จังหวัดอุตรดิตถ พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ มีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนน 
ข้ึนไป) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
                    

                     แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 
 

51 

2.3 มาตรการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
2.3.1 จัดทําขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรใหปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต    

มีคุณธรรมจริยธรรม ใชดุลพินิจดวยความสุจริตภายใตกรอบธรรมาภิบาล  
     รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 20 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา     
การปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึง
ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และ        
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกา      
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไววา เพ่ือประโยชน
ในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร.  อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับ      
การปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดง    
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมิน
อิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพ    
การใหบริการความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และระยะเวลาท่ีกําหนด 
 องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  จึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยมีการลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายก องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  
กับปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  และหัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนาม
จัดทําขอตกลงทุกป เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ องคการบริหาร
สวนจังหวัดอุตรดิตถ  

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
 2) เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลง
การปฏิบัติราชการ  

4. กลุมเปาหมาย 
 องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดยจัดทําขอตกลง
การปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาว
บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด และรับสิ่งจูงใจ      
ตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินกับปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับหัวหนาหนวยงาน      
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ในสังกัด พรอมคณะทํางานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการแตละมิติ ดังนี้ 

1.1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
1.2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 
1.3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
1.4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  1.5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
1.6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 2) ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  
  - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม         
คํารับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการ
ตามตัวชี้วัด เปนตน 

- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และ 
ผูจัดเก็บขอมูล เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของ
หนวยงานในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว 
 4) รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
หรือตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
 5) วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 
 6) ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 7) รายงานผลการดําเนินงาน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 256 6 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ ดําเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก /ทุกกอง ขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต  
 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง  
 ผลลัพธ 
 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหนวยงานลดลง 

 



  

 
                    

                     แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 
 

53 

2.3.2 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอน/คูมือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับ
การบริการประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและ     
ในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกรองสวนทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 21  

 

1. ช่ือโครงการ : การจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด
อุตรดิตถ  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549  ไดกําหนดอํานาจหนาท่ี รวมท้ังภารกิจเก่ียวกับ       
การบริการ สาธารณะแกประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวเปนจํานวนมาก โดยบุคลากรองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินผูซ่ึงมีหนาท่ีใหบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ินมีภารกิจท่ีตองปฏิบัติงานท่ี
หลากหลาย  

ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีจะตองจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปน
มาตรฐานเดียวกัน โดยคูมือการปฏิบัติงาน ( Work Manual) เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเสนทางการทํางานท่ี
มีจุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงข้ันตอน  และรายละเอียดของกระบวนการตางๆ         
มักจัดทําข้ึนสําหรับงานท่ีมีความซับซอน มีหลายข้ันตอน และเก่ียวของกับหลายคน สามารถปรับปรุง  
เปลี่ยนแปลงเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไวใชอางอิงมิใหเกิด           
ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน   

2) เพ่ือใหผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจวาควรทําอะไรกอนและหลัง ควรปฏิบัติงานอยางไร เม่ือใด    
กับใคร 

3) เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และ เปาหมายขององคกร 
4) เพ่ือใหผูบริหารติดตามงานไดทุกข้ันตอน 

4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรของ องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  

5. วิธีดําเนินการ 
 1) แตงตั้งคณะทํางานในการจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 2) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 3) จัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือให
ยึดถือปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยใหมีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน เปนคูมือปฏิบัติงาน
ภารกิจใด สําหรับเจาหนาท่ีหรือพนักงานตําแหนงใด กําหนดวิธีการข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
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 4) ปดประกาศคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพ่ือใหบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนทราบ โดยเผยแพรประชาสัมพันธผาน           
สื่ออิเล็กทรอนิกส เชน เว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สื่อออนไลน ฯลฯ 
 5) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน  
 6) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก /ทุกกอง ขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                     
ทําใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 

ผลลัพธ 
ไมมีขอรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  
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2.3.3 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน 
หรือการดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอชุมชนและประชาชน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 22  

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการออกคําส่ังมอบหมายขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  
2. หลักการและเหตุผล 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง   
ท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีของ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีตองทํา
อีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน  ท้ังนี้ ผูมารับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 
มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู
กับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต         
ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําให        
การบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  โดยใหมีอํานาจและหนาท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 
บริหารกิจการในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ ภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน มุงหวังใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการบริหารงานขององคกร ปกครองสวนทองถ่ินไดมากข้ึน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนํา
หลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการออกคําสั่งมอบหมายขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม
ตอบสนองความตองการของประชาชน 
 2) เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน  
 3) เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ  

4) เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ 

4. กลุมเปาหมาย 
  องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ   

5. วิธีดําเนินการ 
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 1) จัดทําคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและ
หนังสือสั่งการ เชน คําสั่งมอบหมายงานของนายก องคการบริหารสวนจังหวัด  ปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัด  และหัวหนาสวนราชการ  จํานวน 4 ฉบับ นายก องคการบริหารสวนจังหวัด มอบหมายให           
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด มอบหมายใหปลัด องคการบริหาร
สวนจังหวัด  รององคการบริหารสวนจังหวัด  และหัวหนาสวนราชการ ปลัด องคการบริหารสวนจังหวัด
มอบหมายใหรองปลัด องคการบริหารสวนจังหวัด  ปลัด องคการบริหารสวนจังหวัด มอบหมายให         
หัวหนาสวนราชการ เปนตน 
 2) จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
 3) จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
 4) ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายใน        
ทุกเดือน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 256 6 – 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ ดําเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบ  
 กองการเจาหนาท่ี  องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ   
 ผลลัพธ 
 1) ประชาชนผูรับบริการของ องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  มีความพึงพอใจตอคุณภาพ        
การใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 
 2) จํานวนขอรองเรียนการใหบริการ/จํานวนเรื่องรองเรียนทุจริต ลดลง 
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มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
3.1 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  3.1.1 การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 23 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  เห็นความสําคัญของการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวม         
อยางกวางขวางและเทาเทียม โดยใหประชาชน กลุมองคกร ชุมชน เครือขายท้ังภาครัฐและเอกชนไดมีโอกาส
แสดงออกถึงศักยภาพ  ความคิดเห็น ความตองการ  เปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการรับรู       
รวมกําหนดแนวทางการดําเนินงาน รวมตัดสินใจ รวมติดตาม  ตรวจสอบการดําเนินงานของ องคการบริหาร
สวนจังหวัดอุตรดิตถ  ดวยการจัดทําโครงการจัดเวทีประชาคมข้ึน เพ่ือจะไดมีกระบวนการรับฟง          
ความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาท่ีของ องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  
โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน     
เพ่ือนํามาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพ  และ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยางแทจริง 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ท่ีเก่ียวของในการดําเนินกิจการตาม
อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 
 2) เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน  
 3) เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริม
ระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
 4) เพ่ือนํามาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน                
อยางมีประสิทธิภาพ 
 5) เพ่ือสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาสังคม 
 6)  เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

4. กลุมเปาหมาย 
 หมูบาน  ตําบล อําเภอ ในจังหวัดอุตรดิตถ 

5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําคําสั่งมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการจัดเวทีประชาคม  
 2) จัดเวทีประชาคม โดย สงเสริมและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือ     
เขารวมประชุมประชาคม เพ่ือกําหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาทองถ่ินดวยความสมัครใจ ตามวัน
เวลา และสถานท่ีท่ีเหมาะสม สอดคลองกับวิถีชุมชน ไมชี้นํา และครอบคลุมจํานวนประชากรตามสัดสวน
ทุกพ้ืนท่ีอยางเสมอภาค และเทาเทียมกัน 

3) นําผล/ขอเสนอตางๆ จากการประชาคม/รับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอยาง
เปนรูปธรรม ผานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ขอบัญญัติ/ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
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 4) ติดตามประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เสนอผูบริหาร และประกาศใหประชาชนทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 200,000 บาท 

8. ผูรับผิดชอบ 
 กองยุทธศาสตรและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดสวนทุกพ้ืนท่ี อยางเสมอภาค 
และเทาเทียมกัน   
 ผลลัพธ   
 1) ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน  
 2)  เกิดเครือขายภาคประชาชน 
 3) มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน  
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3.1.2 การมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 24 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการวาสัมฤทธิ์ผลตาม
เปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือนําผล
ท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ 
ตอไป 
 เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการขับเคลื่อนอยางเปน
รูปธรรม ซ่ึงจะสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุข
ของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหาร
กิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จึงดําเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ     
รวมปรับปรุงแกไขโครงการตาง ๆ ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ ใหเกิดความโปรงใส 
ตรวจสอบได  
 3) เพ่ือเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ องคการบริหารสวนจังหวัด
อุตรดิตถ 

4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนใน จังหวัดอุตรดิตถ 

5. วิธีดําเนินการ 
 1) ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล  
 2) จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ  
 3) จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ  
 4) จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
  (1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน  
  (2) ผูแทนสมาชิกสภา     2  คน  
  (3) ผูทรงคุณวุฒิ      2  คน  
  (4) ปลัด องคการบริหารสวนจังหวัด  เปนกรรมการและเลขานุการ  
  (5) หัวหนาสํานักปลัด    เปนผูชวยเลขานุการ  
  (6) หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป   เปนผูชวยเลขานุการ  
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ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้ 
 1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ          
ตามหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  ปละ 2 ครั้ง
เปนอยางนอยแลวเสนอผลการประเมินใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมิน
มาใชในการปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ของ องคการบริหารสวน
จังหวัดอุตรดิตถ 
 3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป 
 4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ มอบหมาย 
 5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
 6) ดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
 8) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ 
 9) เผยแพรผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนทราบ  ผานชองทางท่ี
หลากหลาย เชน เว็บไซตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สื่อออนไลน เสียงตามสาย บอรดประชาสัมพันธ ฯลฯ 

10) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 100,000 บาท  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองยุทธศาสตรและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
 2) ประชาชนไดมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวมปรับปรุงแกไข
โครงการตางๆ ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 
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3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

 3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการ       
ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการ              
ที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น 

 3.2.2 มีระบบและชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกข      
ผานชองทางที่หลากหลาย 

 3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข     
ไดทราบถึงการไดรับเร่ือง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 25 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ เห็นความสําคัญในการรับฟงความคิดเห็น การตอบสนอง
เรื่องราวรองทุกข และเรื่องรองเรียนของประชาชน เพ่ือเปนขอมูลในการนํามาพัฒนา ปรับปรุง             
การดําเนินงานบริการสาธารณะและการบริหารราชการของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  มีความโปรงใส จึงไดจัดทํามาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนข้ึน เพ่ือกํากับติดตาม   
ในการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของ องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  ใหสามารถตอบสนอง
ความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชน รวมท้ังพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทาง     
การรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหาชองทางการติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่อง
รองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว  เปนธรรม  สะดวกและเหมาะสม รวมท้ังจัดใหมี             
การประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน และข้ันตอนใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของ องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ   
ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 
 2) พัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทาง           
การติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวก
และเหมาะสม 

4. กลุมเปาหมาย 
 องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ    

5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทํางานมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของ องคการบริหารสวนจังหวัด
อุตรดิตถ 
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 2) ประชุมคณะทํางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของ องคการบริหารสวน
จังหวัดอุตรดิตถ  เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ใหสามารถตอบสนอง          
ความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3) คณะทํางานฯ กําหนดมาตรการในการกํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้  
  3.1) การจัดการเรื่องรองเรียนท่ัวไป 
  - กําหนดใหมีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนยเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของ องคการบริหารสวน
จังหวัดอุตรดิตถ 
  - กํากับติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการ
รองเรียน และข้ันตอนใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง  
  - กําหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไข
ปญหา ชองทางการติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ  
  - กําหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข ดําเนินการแกไขขอรองเรียน
อยางเหมาะสมภายใน 15 วัน หากไมสามารถดําเนินการไดทันภายใน 15 วัน ตองชี้แจงใหผูรองเรียนทราบ 
  - กําหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข มีการแจงผลการดําเนินการ
หรือความกาวหนาผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ  รวมท้ังมีชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนให      
ผูรองเรียนสามารถติดตามผลไดดวยตนเอง  
  3.2) การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน 
  - จัดทําคูมือหรือแนวทางดําเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน โดยคูมือดังกลาวแสดงรายละเอียด เชน รายละเอียดวิธีการท่ี
บุคคลภายนอกจะทําการรองเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานท่ี
รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ เปนตน 
  - กําหนดใหมีเจาหนาท่ี/หนวยงานผูรับผิดชอบอยางชัดเจน  

- กําหนดชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน โดยแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป 
เพ่ือเปนการคุมครองขอมูลของผูแจงเบาะแส  
  - จัดทําขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน  
  - จัดทําขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียน เชน จํานวนเรื่อง เรื่องท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ เรื่องท่ีอยูระหวางดําเนินการ ฯลฯ  
 4) จัดทําคูมือปฏิบัติงานเก่ียวกับการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข คูมือแนวทางการจัดการตอเรื่อง
รองเรียนการทุจริต แนวทางดําเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐานเดียวกัน  
      5) ประกาศ/ประชาสัมพันธมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของ องคการบริหารสวน
จังหวัดอุตรดิตถ ใหทุกหนวยรับทราบ และเปดเผยตอสาธารณชน 
 6) จัดทําฐานขอมูลเรื่องรองเรียน  มีการวิเคราะหและกําหนดแนวทางในการปองกัน และแกไข
ไมใหเกิดปญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  
 7)  รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข และ
เผยแพรใหสาธารณชนทราบ 
 8) คณะทํางานฯ กํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหดําเนินการตามมาตรการ  
 9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ 
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 10) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข           
ใหผูบริหารรับทราบ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีศูนยหรือหนวยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข  
 2) มีการแตงตั้งเจาหนาท่ี/หนวยงานท่ีรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 3) มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน และ
กระบวนการข้ันตอนเรื่องรองเรียน 
 4) มีการแจงผลการดําเนินการหรือความกาวหนา ผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ             
รวมท้ังมีชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถติดตามผลไดดวยตนเอง 
 5) มีการกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของ องคการบริหารสวนจังหวัด
อุตรดิตถ ใหสามารถตอบสนอง ความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยาง
เหมาะสมตามมาตรการท่ีกําหนดไว 

ผลลัพธ 
 ประชาชนเกิดความพึงพอใจตอการดําเนินการ รับและแกไขปญหา เรื่องรองทุกข/รองเรียน         
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมต่ํากวารอยละ 80 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
                    

                     แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 
 

64 

3.3 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

3.3.1 สงเสริมใหมีเครือขายภาคประชาชน/องคกรชุมชน ในการปองกันตรวจสอบและ       
ตอตานการทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 26 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 คานิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปจจุบัน เปนปญหาและอุปสรรคสําคัญในการปองกันและ
ปราบปราม การทุจริต เนื่องจากโครงสรางทางสังคมเปนระบบอุปถัมภ การเล็งเห็นผลประโยชนของตนหรือ      
พวกพองดีกวาสวนรวม การยกยอง เชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชนจากการเปนพรรคพวกของ
นักการเมืองหรือผูมีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตสํานึกและคานิยมของประชาชนสวนหนึ่งท่ีลดนอย
ถอยลง และยังมองเห็นวาการทุจริตเปนเรื่องปกติท่ัวไปท่ีไดรับผลตอบแทนคุมคาหรือในบางกรณีก็ละเลย 
เพิกเฉย และไมอยากเขาไปยุงเก่ียว นอกจากนั้นสภาพปญหาบางสวนก็มักเกิดจากการใชอํานาจของ
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีมุงแสวงหาผลประโยชน ปญหาการทุจริตเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม 
และความม่ันคงของประเทศ กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ                
จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน ในการท่ีจะปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจัง
และตอเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
 เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได
จัดทํากิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต เพ่ือสงเสริมองคความรูการตอตานการทุจริตใหกับ        
ภาคประชาชน รวมถึงสงเสริมสิทธิในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารเพ่ือใหมีสวนรวมในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต   

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมองคความรูในการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน  
 2) สงเสริมการสรางชุมชนเฝาระวังการทุจริต  

4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชน ระดับหมูบาน ตําบล และอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ  

5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําสื่อประชาสัมพันธ และเผยแพรองคความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริต ผานชองทาง    
สื่อประชาสัมพันธของหนวยงาน ไดแก ปายประชาสัมพันธ ขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถท้ัง       
9 อําเภอ บอรดประชาสัมพันธของหนวยงาน  เว็บไซตขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 
 2) จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริตตามเวทีชาวบานในโอกาสตางๆ หรือกิจกรรม
ตางๆ ของหนวยงาน 

3) สงเสริมใหมีการจัดตั้งชุมชนเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหนวยงานของรัฐ 
 4) สนับสนุนการดําเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝาระวังการทุจริต     
 5) เชิญผูแทนของชุมชนเฝาระวังการทุจริต เปนรวมสังเกตการณในข้ันตอนตางๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 
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6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองยุทธศาสตรและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพรองคความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน ผานชองทางสื่อ
ประชาสัมพันธของหนวยงาน อยางนอย 3 ชองทาง 
 2) มี เครือขายของชุมชนเฝาระวังการทุจริต 
 ผลลัพธ 
 การทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินลดลงไมต่ํากวารอยละ 10  
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3.3.2 สงเสริมใหเครือขายภาคประชาชนมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 27 
 

1. ช่ือโครงการ : การสรางเครือขายภาคประชาชนเพ่ือเฝาระวังการทุจริตขององคการบริหารสวน
จังหวัดอุตรดิตถ   

2. หลักการและเหตุผล 
 สภาพปญหา การทุจริตมั กเกิดจากการใชอํานาจของ เจาหนาท่ีของรัฐท่ีมุงแสวงหาผลประโยชน 
ปญหาการทุจริต จึง เปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ 
กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิ์ผลอยางมีประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุก
ภาคสวนในการท่ีจะปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยเฉพาะเครือขายภาค
ประชาชน 
 เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายภาคประชาชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต 
จึงไดจัดทํากิจกรรมสรางเครือขายภาคประชาชนเพ่ือเฝาระวังการทุจริต เพ่ือสงเสริมองคความรูการตอตาน
การทุจริตใหกับภาคประชาชน รวมถึงสงเสริมสิทธิในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารเพ่ือใหมีสวนรวมใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตใหแกเครือขายภาคประชาชน   

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาชนในการปองกัน และเฝาระวังการทุจริตในชุมชน  
 2) เพ่ือบูรณาการทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการปองกันและตอตานการทุจริต  

4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีของ จังหวัดอุตรดิตถ  

5. วิธีดําเนินการ 
 1) ประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการจัดตั้งเครือขายภาคประชาชนโดยรับสมัครสมาชิก
เครือขายภาคประชาชนดวยความสมัครใจ 
 2) ประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนในการปองกัน เฝาระวัง และตอตานการทุจริต   

3) สงเสริมใหประชาชนชี้เบาะแสเม่ือพบเห็นการกระทําการทุจริต  รวมเปนเครือขาย มีสวนรวมใน
การตรวจสอบและเฝาระวังการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  4) เผยแพรหลักการ แนวความคิด ท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทุจริต เชน มีเวที บอรด เว็บไซต 
หรือชองทางอ่ืน ๆ  
  5) จัดตั้งเครือขายและผนึกความรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือเฝาระวัง และตอตานการทุจริต 
(ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม) 
  6) ติดตามประเมินผลการดําเนินการ 
  7) รายงานผลการดําเนินการ       

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ  
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองยุทธศาสตรและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีประชาชนเปนเครือขายเฝาระวัง ปองกันและตอตานการทุจริตของ องคการบริหารสวนจังหวัด
อุตรดิตถ จํานวน 100 คน  
 ผลลัพธ 
 ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกัน เฝาระวัง และตอตานการทุจริตเพ่ิมมากข้ึน  
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3.3.3 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 28 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต (พัฒนาเครือขายการปฏิบัติงาน
โดยบูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ) 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปญหาการทุจริตเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ 
กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจาก      
ทุกภาคสวนในการท่ีจะปองกัน และปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง สงเสริมการมีสวนรวม
ของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต 
 การจะแกไขปญหาการทุจริตไดบรรลุผลตองเกิดจากการบูรณาการทุกภาคสวนใหมีสวนรวม       
ในการปองกันการทุจริตรวมรับผิดชอบตอปญหาการทุจริต องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ จึงไดจัดทํา
กิจกรรมบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริตเพ่ือรวมสรางกลไกใหทุกภาคสวนไดรวมกันสงเสริม 
สนับสนุน และสรางคานิยมในการตอตานการทุจริต จนเกิดเครือขายและความรวมมือในการตอตาน      
การทุจริตอยางเขมแข็งตอไป  

 3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสรางกลไกในการบูรณาการทุกภาคสวนไดรวมกันสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมใน     
การตอตานทุจริต 
 2) เพ่ือพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตอยางเขมแข็ง   

4. กลุมเปาหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขต องคการบริหารสวน
จังหวัดอุตรดิตถ 

5. วิธีดําเนินงาน 
 1) จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน            
ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 
 2) กําหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือตอตานการทุจริต รวมกับภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจสถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 
 3) หนวยงานบูรณาการตอตานการทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมใน
การตอตานทุจริตใหบุคลากรในหนวยงานของตน และประชาชน 
 4) หนวยงานบูรณาการตอตานการทุจริต สงเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตาม
แนวทาง แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพ่ือตอตานการทุจริต 
 5) สรุปรายงานผลตอผูบริหาร และเผยแพรรายงานผลตอสาธารณชน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 1,000,000 บาท 
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

เกิดเครือขายและความรวมมือกับทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริต  อยางนอย 1 เครือขาย 
ผลลัพธ 
มีการบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการตอตานทุจริต 
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มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความ

เสี่ยงการทุจริต 
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบภายใน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 29 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป  

2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเปนหลักประกันขององคกรในดานการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ท้ังในดานการเงินและการบริหารงาน เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงาน
ใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายขององคกร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเก่ียวกับกิจกรรม
การเพ่ิมมูลคาขององคกร รวมท้ังการเปนผูใหคําปรึกษากับฝายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพ       
การทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล และดูแลใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา อีกท้ังยังชวยปองกัน
หรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายใน
นั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทําอยางเปน
ข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายใน    
มาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือจะชวยใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของ          
การดําเนินงานไดอยางถูกตอง และยังเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอีกดวย ดังนั้น     
การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมาย
ตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานของ องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  เปนไปอยางถูกตองและ
เปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ  

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลท่ีดี  และความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ปองกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเปนการลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจนทําใหการดําเนินงานไมบรรลุ
วัตถุประสงค 
 2) เพ่ือเปนมาตรการถวงดุลแหงอํานาจ ( Check and Balance) สงเสริมใหเกิดการจัดสรร        
การใชทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพ่ือใหไดผลงานท่ีเปนประโยชน
สูงสุดตอองคกร 
 3) เพ่ือนําผลการตรวจสอบภายในไปใชในการปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ      
การปฏิบัติงานและปองกันการทุจริต  ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเพ่ือ      
เพ่ิมโอกาสของความสําเร็จของงาน 

4. กลุมเปาหมาย 
 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถทุกสวนราชการ และพนักงานครูโรงเรียนองคการ
บริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

5. วิธีการดําเนินการ 
 1) จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  โดยกําหนดใหมีหนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
และใหมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี 
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2) สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผล       
การบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
 3) สอบทานการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ัง     
การบริหารงานดานอ่ืน  ๆขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ
ทรัพยสินและการใชทรัพยากรทุกประเภทวาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการ
กําหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลตอผูบริหารเพ่ือนําขอมูลไปใชในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ การทํางาน ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน และปองกันการทุจริต 
รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสําเร็จของงาน และเปดเผยรายงานตอสาธารณชน 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ ดําเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีหนวยงานตรวจสอบภายใน/เจาหนาท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเปนอิสระในการ
ปฏิบัติหนาท่ี 
 2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
 ผลลัพธ 
 1) มีการนําผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือใหการปองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ  
 2) บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ อยางเครงครัด              
โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 3) การทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินลดลงรอยละ 5 
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4.1.2 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 30 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือ   
สั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและ     
การปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีทางราชการกําหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการ    
ดานอ่ืนๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดาน
และสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปน
ชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่ง
อาจเกิดจากการกําหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงาน  
ท้ังกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหนวยงาน
ท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ พิจารณาแลวใหเห็นวา เพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนด
ระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน         
จึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือ           
ผลเสียหายดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 2) เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแก
ผูบริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 
 3) เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
 4) เพ่ือใหการควบคุมภายในของ องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานให
อยูในระดับท่ียอมรับได ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

4. กลุมเปาหมาย 
 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถทุกสวนราชการ และพนักงานครูโรงเรียนองคการ
บริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 
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5. วิธีดําเนินการ 
1) แตงตั้งคณะ กรรมการ ประเมินผลการควบคุมภายในตาม หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย

มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 5 
2) จัดทํารายงานการประเมินผล การควบคุมภายใน  ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย

มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 8 ประกอบดวย 
 (1) การรับรองวาการควบคุมภายในของหนวยงานเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ

ปฏิบัติท่ีกระทรวงการคลังกําหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  
  (2) การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองคประกอบ
ของการควบคุมภายใน : ปค.4) 
  (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงาน (รายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 
  (4) ความเห็นของผูตรวจสอบภายในเก่ียวกับการสอบทานการควบคุมภายในของ
หนวยงาน (รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
 3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 9 
 4) นําผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
 5) เผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ ณ ท่ีทําการ และเว็บไซตของ
หนวยงานและสื่อสังคมออนไลนของหนวยงาน 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หนวยตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน
และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 2) สรุปขอมูลผลการควบคุมภายในและจัดทําแผนปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพในการปองกัน   
การทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในรอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข 
 ผลลัพธ 
 1) ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน     
(รอยละ 80 ในระดับมาก) 

2) การเผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ  สงผลใหการปฏิบัติราชการ     
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส 

3) การทุจริตองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถลดลงรอยละ 5 
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4.1.3 มีการจัดใหมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 31 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กําหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยกําหนดตัวชี้วัด
ไววา ในป พ.ศ. 2580 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต ( Corruption Perception Index 
- CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังไดนําผลการประเมิน 
ITA ไปกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววาหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) 
ตองไดคะแนน 90 คะแนนข้ึนไป  โดยในระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ไดกําหนดตัวชี้วัดไววา ในป     
พ.ศ. 2570 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต ( Corruption Perception Index - CPI)    
อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา 57 คะแนน และหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA 
ท้ังหมด (รอยละ 100 ) ตองไดคะแนน 85  คะแนนข้ึนไป ซ่ึงไดกําหนดแผนปองกันการทุจริตและ       
ประพฤติมิชอบ โดยกําหนดใหการปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงาน
ภาครัฐเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนําไปสูเปาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและ         
ประพฤติมิชอบ” 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ      
เปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจ          
การปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนําไปสูการพัฒนาท่ัว     
ท้ังประเทศ  
 ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  จึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในระดับทองถ่ินเอง จึงกําหนดดําเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ
องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ เพ่ือเปนปองกันไมใหเกิดการทุจริตข้ึนในองคกร 

3. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 
2) เพ่ือปองกันการทุจริตไมใหเกิดข้ึนในองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

4. กลุมเปาหมาย 
 หนวยงาน ทุกสวนราชการภายในขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ   

5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติดําเนินการตอผูมีอํานาจ 
 2) จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 3) คณะทํางานดําเนินการประเมินความเสี่ยงการดําเนินงาน/การปฏิบัติหนาท่ี/การดําเนินโครงการ
ท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต 
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4) คณะทํางานดําเนินการจัดทํานวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการ      
ความเสี่ยงของการดําเนินการท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต  
 5) ดําเนินการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเสี่ยง   
ระดับความเสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซตขององคกรปกครอง    
สวนทองถ่ิน และชองทางอ่ืนๆ  
 6) มีการประชุมชี้แจงทําความเขาใจมาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง        
การทุจริตใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน หนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยง
การทุจริตอยางเครงครัด 
 7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 8) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบ  
 หนวยตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงาน/การปฏิบัติหนาท่ี/การดําเนินโครงการท่ี
อาจกอใหเกิดการทุจริต จํานวน 1 ชุด 
 2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินการท่ีอาจ
กอใหเกิดการทุจริต อยางนอยจํานวน 5 เรื่อง 
 3) มีการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเสี่ยง         
ระดับความเสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง อยางนอย 1 ชองทาง          
(เผยแพรบนเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
 ผลลัพธ 
 เรื่องรองเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบของ องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถลดลง 
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4.2 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
4.2.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติ

หนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 32 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของสําหรับผูบริหารและ
สมาชิกสภาทองถิ่น  (โครงการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับ         
การปฏิบัติงานใหแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น) 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจําเปนตองดําเนินโครงการ เผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมาย
และระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารและ   
สมาชิกสภาทองถ่ิน  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจดานก ฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ    
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหแก บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารและ
สมาชิกสภาทองถ่ิน  เพ่ือใหการ บริหารงาน  และปฏิบัติงาน เปนไปอยางถูกตอง ชอบธรรม ไมเลือกปฏิบัติ  
เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน  ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ
กฎหมาย ท่ีเก่ียวของในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหมีความพรอมในองคความรู
เก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ 
 3) เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และ        
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

4. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหาร และสมาชิกสภา องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ จํานวน  100  คน 

5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําโครงการ/แผนงานและขออนุมัติดําเนินโครงการ/แผน ตอผูบริหาร   
 2) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ
สําหรับบุคลากร ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 3) เผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสําหรับบุคลากร 
ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ินผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน                  
บอรดประชาสัมพันธ จดหมายขาว เปนตน  
 4) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ  
 5) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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7. งบประมาณดําเนินการ 
 1,000,000 บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักเลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสําหรับ
บุคลากร ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ินผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรด
ประชาสัมพันธ จดหมายขาว อยางนอย 5 ชองทาง และไมนอยกวาปละ 4 ครั้ง (เผยแพรประชาสัมพันธ      
รายไตรมาส) 
 2) บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปน  
แนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ  ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยแบบทดสอบ/แบบ
ประเมินผล) 
 ผลลัพธ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวน
เสีย (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
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4.2.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ          
ฝายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว            
โดยไมฝกใฝฝายใด 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 33 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะ
ปฏิบัติหนาในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร มีความรูในขอบังคับการประชุมสภา 
วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ   
 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร      
เปนกลไกสําคัญท่ีใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการ
บริหารปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง   
แตถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนา รวมกัน นอกจากจะทําใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับ
องคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสในองคกรปกครองสวนทองถ่ินและลดการทุจริต 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ จึงไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถ   
นําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  เกิดกลไก    
การปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบ ชวยลดปญหาการทุจริต สงผลตอการพัฒนาองคกร  

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล             
การปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 2) เพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ิน  

4. กลุมเปาหมาย 
 สมาชิกสภา องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

5. วิธีการดําเนินงาน 
 1) จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม  
 2) จัดอบรมใหความรูท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ิน และความรู
ในขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ   
อยางนอยปละ 1 ครั้ง  
 3) แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซ้ือ     
จัดจางโครงการตางๆ  การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 
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6. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 5,000,000 บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักเลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) จัดอบรมใหความรูท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ิน และความรู
ในขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ   
อยางนอยปละ 1 ครั้ง  

2) สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจ บทบาทและอํานาจหนาท่ี และสามารถปฏิบัติภารกิจ   
ไดถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย 

ผลลัพธ 
 สมาชิกสภาทองถ่ินสามารถนําองคความรูท่ีไดไปปรับใชในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานของฝายบริหาร ดวยความเปนธรรม ตรงไปตรงมา 
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4.3 มาตรการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต 
 4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 34 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต        
องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ         
เปนปญหาลําดับตนๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจาก
เกิดข้ึนทุกภาคสวนในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครอง       
สวนทองถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชั่น  และมักจะปรากฏขาว
การทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจ  
และความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่อง     
การทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  จึงมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน
สงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น เก่ียวกับการทุจริต จึงไดดําเนินการ
จัดทํามาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของ องคการบริหารสวน
จังหวัดอุตรดิตถ 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม 
 2) เพ่ือใหการบริหารงานของหนวยงานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและปองกันการทุจริตของ
หนวยงาน 
 3) เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของหนวยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรของ องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

5. วิธีดําเนินการ 
 1) กําหนดชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต และกําหนดเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
 2) กําหนดกระบวนการข้ันตอนในการดําเนินการรองเรียน 
 3) ประกาศเผยแพรกระบวนการข้ันตอนในการดําเนินการรองเรียนใหบุคลากรและประชาชน
ทราบโดยท่ัวกัน 
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4) กําหนดกระบวนการจัดการขอรองเรียน/แนวทางดําเนินการตอเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต
ของเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 5) กําหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผูกระทําผิดการทุจริต 
 6) กําหนดชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงานผลการดําเนินการหรือ
ความกาวหนาเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 
 7) กําหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผูกระทําผิดการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ 
 8) จัดทําคูมือ/แนวทางการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับเรื่องทุจริต และประพฤติ      
มิชอบของเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะ ตองแยกออกจากคูมือการจัดการเรื่อง
รองเรียนท่ัวไป และเผยแพรไวบนเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยพิจารณา ใหมีรายละเอียด
อยางนอย ดังนี้  
  (1) วิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะทําการรองเรียน  
  (2) ข้ันตอน/วิธีการจัดการเรื่องรองเรียน  
  (3) สวนงาน/เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ และ 
  (4) ระยะเวลาในการดําเนินการและประกาศเผยแพรกระบวนการข้ันตอนในการ
ดําเนินการรองเรียนใหบุคลากรและประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 9) จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปรงใสและเปนธรรม 
 10) จัดทําขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริต 
 11) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 256 6 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี   
(พิจารณาจากจํานวนขอรองเรียนจากประชาชน,จํานวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจงหนวยงาน) 
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4.3.2 จัดใหมีระบบและชองทางการรับเร่ืองรองเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย สําหรับผูรองเรียน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 35 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ
องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ  เปนปญหา
ลําดับตนๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุก     
ภาคสวนในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูก
มองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อ
และรายงานของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจ  และความศรัทธา
ตอระบบการปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่น    
มีผลในเชิงลบ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสงเสริม
ใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
ประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น เก่ียวกับการทุจริตขององคกร จึงได
ดําเนินการจัดทํามาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตของ องคการ
บริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหมีระบบ หรือชองทางการรับเรื่องรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สําหรับ
บุคลากรและประชาชน 
 2) เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม 

4. กลุมเปาหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

5. วิธีดําเนินการ 
 1) พัฒนาระบบและชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตผานทางชองทางออนไลน ใหอยูบน     
หนาเว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ตองแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพ่ือเปนการคุมครอง
ขอมูลของผูแจงเบาะแสและเพ่ือใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติ    
มิชอบ) และจัดใหมีชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงานผลการดําเนินการหรือ
ความกาวหนาเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 
  2) ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

3) ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธชองทางการรองเรียนการทุจริตใหบุคลากรและประชาชน
ทราบโดยท่ัวกัน 
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 4) ดําเนินการจัดทําและเผยแพรขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีของหนวยงาน บนเว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 5) รายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 256 6 - 2570 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 500,000 บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองยุทธศาสตรและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มี ระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต ท่ีสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสําหรับ       
ผูรองเรียน 
 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี    
(พิจารณาจากจํานวนขอรองเรียนจากประชาชน,จํานวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจงหนวยงาน) 
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ภาคผนวก 
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คําสั่งองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ 
ท่ี  0501 /2565 

เรื่อง   แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ  
 ความโปรงใสขององคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ (พ.ศ.2566 – 2570)  

********************************* 
  ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดรับแจงจาก สํานักงาน ป.ป.ช. วา รัฐธรรมนูญ     
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปน
เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ ให
สอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเปนเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมาย สํานักงาน ป.ป.ช. จึงมุง
สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยางตอเนื่องควบคูไปกับการปองกัน
การทุจริต โดยไดดําเนินการจัดทําคูมือ “การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ือเปนแนวทางใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใชประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตซ่ึงจะนําไปสูการปฏิบัติใหมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมท้ังแผนตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

  ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหาร
สวนจังหวัดอุตรดิตถ (พ.ศ.2566 – 2570) เปนไปดวยความเรียบรอย  จึงแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนจังหวัด
อุตรดิตถ (พ.ศ.2566 -2570) ดังนี้ 

 1) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ    หัวหนาคณะทํางาน  
 2) รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ (1) (2) คณะทํางาน  

 3) ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  คณะทํางาน  
 4) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ   คณะทํางาน  
 5) รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ (1) (2)  คณะทํางาน  
 6) หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  คณะทํางาน  
 7) เลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ  คณะทํางาน  
 8) ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ  คณะทํางาน  
 9) ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน   คณะทํางาน  
 10) ผูอํานวยการกองคลัง     คณะทํางาน  
 11) ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี   คณะทํางาน  
 12) ผูอํานวยการกองสาธารณสุข    คณะทํางาน  
 13) ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คณะทํางาน  
 14) ผูอํานวยการกองชาง      คณะทํางาน 
 15) ผูอํานวยการโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถคณะทํางาน  
 16) หัวหนาฝายการเงินและบัญชี    คณะทํางาน  
 

/17) หัวหนาฝายวิเคราะห... 
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 17) หัวหนาฝายวิเคราะหนโยบายและแผน   คณะทํางาน  
 18) หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน   คณะทํางาน  
 19) หัวหนาฝายอํานวยการ    คณะทํางาน  
 20) หัวหนาฝายนิติการ     คณะทํางาน  
 21) นายจารุวัตร   จันทรคุณาภาส    นิติกรชํานาญการ คณะทํางานและเลขานุการ  
 22) นายสุชน  อยูนัด นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  คณะทํางาน/ผูชวยเลขานุการ  
 23) นายพยุงศักดิ์  เดชกําจร  นิติกรปฏิบัติการ         คณะทํางาน/ผูชวยเลขานุการ
 24) นางสุภาพร  พิมพโพธิ์ นิติกรปฏิบัติการ         คณะทํางาน/ผูชวยเลขานุการ  
 25) น.ส.ศุภากร อองกุลนะ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน คณะทํางาน/ผูชวยเลขานุการ                                                 

  ใหคณะทํางานมีหนาท่ี ดังนี้  
  1. ศึกษาวิเคราะหทําความเขาใจกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
  2. ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  3. วางแผน จัดทํา ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปงบประมาณ 2566 – 2570 
  4. กํากับดูแลใหมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
  5. จัดทํารายงานติดตามและสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
  6. หนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ มอบหมาย  

  ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

    สั่ง ณ วันท่ี  7  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2565  
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