แผนปฏิบตั ิการป้องกันการท ุจริต
เพื่อยกระดับค ุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
(พ.ศ. 2566 – 2570)

จัดทำโดย

องค ์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบู รณ์
1

คำนำ
ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนากรอบการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่ บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 –
2580) ประเด็น ที่ (21) การต่ อต้ านการทุ จ ริต และประพฤติมิ ช อบ แผนการปฏิ รูป ประเทศ แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่ งชาติ และแผนปฏิบัติการ
ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนำหลักธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมา
เป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตใตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโอยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่
อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาว่า
การควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลการต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับ
ท้ อ งถิ ่ น ได้ แ ก่ การกระจายอำนาจลงสู ่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น แม้ ว ่ า โดยหลั ก การแล้ ว
การกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตใน
ท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจ ริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขอดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
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สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกาส แม้ ว ่ า ในปั จ จุ บ ั น มี ห น่ ว ยงานและกฎหมายที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าว
เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่
โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม
ทำให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่
จะทำพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการ
ทุจริตของบุคคลเหล่านี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้
สิน บนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของ
การผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยกจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้น
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับ
การเน้นเป็นพิเศษ ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอาจต่ อบาป
และเกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่า
ที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้
ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกง
เป็นคนฉลาด ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และ
ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
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วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกัน การทุจริตสามารถจะช่ว ยลดความเสี่ยงที่อาจก่อ ให้เกิด การทุ จ ริ ต
ในองค์ ก รได้ ดั ง นั ้ น การประเมิ น ความเสี ่ ย งด้ า นการทุ จ ริ ต การออกแบบและการปฏิ บ ั ต ิ ง าน
ตามมาตรการควบคุมภายใน ที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้าง
จิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิด
การทุ จ ริ ต ในองค์ ก ร ทั ้ ง นี ้ การนำเครื ่ อ งมื อ ประเมิน ความเสี ่ ย งมาใช้ใ นองค์ ก รจะช่ว ยให้เป็น
หลักประกัน ในระดับ หนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่ มี การทุจริต หรือในกรณีที่พบกั บ
การทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็
จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มี
การเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระ
งานแต่อย่างใด วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุ จริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมี
มาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการป้องกันข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้ทำการทุจริต
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2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตครั้งนี้ใช้วิธีระดมสมอง เพื่อระบุความเสี่ยงด้านการเงิน
การคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง และโครงการก่อสร้าง สามารถระบุความเสี่ยงได้ดังนี้
ขั้นตอนปฏิบัติงาน
1. การใช้จ่ายงบประมาณ
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
3. การดำเนินงาน โครงการ
ก่อสร้าง

ตารางที่ 1 ระบุความเสี่ยง
ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
Unknow Factor
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมี
หลายขั้นตอน อาจทำให้เกิดความ
ผิดพลาดได้
ขั้นตอนการดำเนินงาน
โครงการก่อสร้าง

จากการระบุ ค วามเสี ่ ย ง ตามตารางที ่ 1 พบว่ า กระบวนการที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ ขั ้ น ต อน
การเบิกจ่าย ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ระบุรายละเอียด
ความเสี่ยงการทุจริต Unknow Factor ซึ่งเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการ
ล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
ตารางที่ 2 วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
กระบวนการที่มีความเสี่ยงการทุจริต
เขียว เหลือง ส้ม แดง
1. การใช้จ่ายงบประมาณ
/
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
/
3. การดำเนินโครงการก่อสร้าง
/
จากการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง ตามตารางขั้นตอนที่ 2 โดยระบุสถานะของความเสี่ยง
ในช่องสีไฟจราจร ดังนี้
1. การใช้จ่ายงบประมาณ และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สถานะของความเสี่ยงในช่องไฟ
สี จ ราจร เป็ น สี ส ้ ม หมายถึ ง ความเสี ่ ย งระดั บ สู ง เป็ น กระบวนการที ่ ม ี ผ ู ้ เ กี ่ ย วข้ อ งหลายคน
หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน ยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุม
2. การดำเนินงานโครงการก่อสร้าง สถานะของความเสี่ยงในช่องไฟสีจราจรเป็น สีแดง
หมายถึง ความเสี่ย งระดับ สูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก
ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
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ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
ตารางที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
กระบวนการที่มีความเสี่ยง ระดับความจำเป็น ระดับความรุนแรง ค่าความเสี่ยงรวม
การทุจริต
การเฝ้าระวัง
ของผลกระทบ (จำเป็น X รุนแรง)
1. การใช้จ่ายงบประมาณ
3
2
6
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
3
2
6
3. การดำเนินงานโครงการ
3
2
6
จากตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) สามารถวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
ดังนี้
1. การใช้จ่ายงบประมาณ
1.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง พบว่า กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น MUST ซึ่งมี
ความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ
MUST คือ ค่าอยู่ในระดับ 3
1.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ พบว่า กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น
เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลกระทบทางการเงิน ค่าอยู่ที่ 2
1.3 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ เท่ากับ
ค่าความเสี่ยงรวม ค่าอยู่ที่ 6 พบว่า เป็นระดับความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำ
การป้องกัน โดยมีกิจ กรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส ่วนเสีย และ
ผลกระทบทางการเงิน
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง พบว่า กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น MUST ซึ่งมี
ความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ
MUST คือ ค่าอยู่ในระดับ 3
2.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ พบว่า กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น
เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลกระทบทางการเงิน ค่าอยู่ที่ 2
2.3 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ เท่ากับ
ค่าความเสี่ยงรวม ค่าอยู่ที่ 6 พบว่า เป็นระดับความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำ
การป้องกัน โดยมีกิจ กรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้ มีส ่ว นได้ส ่ว นเสีย และ
ผลกระทบทางการเงิน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
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3. การดำเนินงานโครงการก่อสร้าง
3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง พบว่า กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น MUST ซึ่งมี
ความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ
MUST คือ ค่าอยู่ในระดับ 3
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ พบว่า กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น
เกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านผู้สีส่วนได้ส่วนเสีย ค่าอยู่ที่ 2
3.3 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ เท่ากับ
ค่าความเสี่ยงรวม ค่าอยู่ที่ 6 พบว่า เป็นระดับความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำ
การป้องกัน โดยมีกิจ กรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส ่วนเสีย และ
ผลกระทบทางการเงิน
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)
นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็นXรุนแรง) จากตารางขั้นตอนที่ 3 มาทำการประเมินการควบคุม
การทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
1. การใช้จ่ายงบประมาณ
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
3. การดำเนินงานโครงการ
ก่อสร้าง

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
คุณภาพ
การจัดการ

ค่าความเสี่ยง

ค่าความเสี่ยง

ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ำ

ระดับปานกลาง

ระดับสูง

ดี

ต่ำ

ค่อนข้างต่ำ

พอใช้

ค่อนข้างต่ำ

อ่อน

ปานกลาง

ปานกลาง
(6)
ค่อนข้างสูง

ปานกลาง
(6)
ค่อนข้างสูง
สูง

จากตารางแสดงการประเมิ น การควบคุ ม ความเสี ่ ย ง พบว่ า การใช้ จ ่ า ยงบประมาณ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง อยู่ในระดับ ปานกลาง
ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – Control
Matrix Assessment ในตารางที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง
มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง จากตารางที่ 4 พบว่า มีความเสี่ยงอยู่
ในระดับ ปานกลาง ได้แก่ การใช้จ่ายงบประมาณ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินงาน
โครงการก่อสร้ าง จึงได้จ ัดทำแผนบริห ารความเสี่ยงในเชิง เฝ้าระวัง ความเสี่ย งการทุจ ริต หรือ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
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ให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนการหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
หรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตนำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ที่
1

ตารางที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์
1. ดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้อง
จากการดำเนินงาน และใช้ทรัพย์สินของ
2. สอบทานการดำเนินงานของส่วน
ทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการตรวจฎีกา
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
เพื ่ อ ติ ด ตามเฝ้ า ระวั ง เป็ น การประเมิ น การบริ ห ารความเสี ่ ย งการทุ จ ริ ต ในกิ จ กรรม
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมียนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการ
ยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภ าพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานการณ์
เฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป โดยแบ่งออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง
ตารางที่ 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
สถานะความเสี่ยง
ที่
มาตรการป้องกัน
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
เขียว เหลือง แดง
1. ดำเนินการตามมาตรการที่ 1. การใช้จ่ายงบประมาณ
/
เกี่ยวข้อง
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
/
2. สอบทานการดำเนินงาน
3. การดำเนินงานโครงการ
/
ของส่วนราชการในสังกัด
ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยการตรวจฎีกา
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
จากการตารางที่ 6 พบว่า สถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงใน
ตารางที่ 5 ซึ่งมีสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว คือ ยังไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ
ซึ่งในขั้นตอนที่ 7 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม หรือ
มาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป
จากตารางที่ 6 สถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว คือ ยังไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่ต้อง
เฝ้าระวังต่อเนื่อง จึงได้จัดทำระบบความเสี่ยง ดังนี้
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
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ความเสี่ยงการทุจริต
1. การใช้จ่ายงบประมาณ
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
3. การดำเนินงานโครงการก่อสร้าง

ตารางที่ 7 ตารางจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
ความเห็นเพิ่มเติม
1. ดำเนินการตามมาตรการที่องค์กรกำหนดไว้
2. สอบทานการดำเนิน งานของส่ว นราชการ
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
โดยการตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสียงการทุจริตตาม
ขั้นตอนที่ 7 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง
ความเสี่ยงระดับต่ำ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
เพื่อเป็นเครื่องมือ ในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล
ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)
เหลือง
แดง

เขียว
/
จากการจัดทำระบบการบริหารความเสียง ซึ่งมีสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว และได้นำมา
จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง ตามตารางที่ 8 เป็นการสรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต สรุปได้
เป็นสีเขียว

ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
เป็นการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะ
แผนบริห ารความเสี่ย งการทุจ ริต ตามตารางที่ 8 ต่อผู้บริห ารขององค์ การบริห ารส่ว นจั ง หวั ด
เพชรบูรณ์ต่อไป

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
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3. หลักการและเหตุผล
สถานการณ์ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ เป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้น
ในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงและซับซ้อน
มากขึ้นเรื่อย ๆ สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตที่มีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหาการขาด
จิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ซึ่งปัญหาดังกล่าวทำให้รัฐและประเทศชาติ
ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง มีการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับการทุจริตที่อาจมีความยาก
และซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณมาก ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทยในทุกมิติ
ทั้งนี้ ถึงแม้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทยยังจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
ที่ถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่ 96 จาก 180 ประเทศทั่วโลกในปี พ.ศ. 2560 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่ าง
บูรณาการ
แผนแม่ บ ทภายใต้ ย ุ ท ธศาสตร์ ช าติ ป ระเด็ น การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ ม ิ ช อบ
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 – 2565) และยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 กำหนดเป้าหมายไว้
ในยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมีเป้าหมายหลัก
เพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนา
ระบบเพื่อป้องกัน การทุจ ริตและประพฤติมิช อบ โดยให้ความสำคัญกับการปรับและหล่อหลอม
พฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคมให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และ
การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท
สภาพปัญหา และพลวัตรการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย
(1) การป้องการการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ
ปลูกฝังวิธีคิดในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์
สุจริตเพื่อสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคต และการปรับ
“ระบบ” โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมี
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เท่าทันพลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ซึ่งจะนำไปสู่การลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
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(2) การปรามปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไก
การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการดำเนินคดีทุจริตมี
ความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมและ
สนับ สนุน การปรามปรามการทุจ ริตให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาใน
ระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการดำเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้
กำหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580 อยู่ในอันดับ 1
ใน 20 ของโลก
ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment) หรือที่เรียกว่ าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่ อ งมื อ
ในการขับ เคลื่อนนโยบายของรัฐ เครื่ องมือหนึ่ ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่ง พัฒ นาระบบ
ราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ
นำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถ
อำนวยความสะดวก และตอบสนองต่ อ ประชาชนได้ ดี ยิ่ งขึ้น ซึ่งถือเป็ นการยกระดับ มาตรฐาน
การดำเนิ น งานภาครั ฐ ดั ง นั ้ น การประเมิ น ITA จึ ง ไม่ ไ ด้ เ ป็ น เพี ย งการประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริ การ
ประชาชนเพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรม และความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไป
จัดทำแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจนนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็ นที่ 21 การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและ
ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคม
อย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนิน การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่ ง ใส สำหรั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ขึ ้ น เพื ่ อ กำหนดแนวทางการขั บ เคลื ่ อ น
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๐
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4. กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่ งใส
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตำบล ต่างมีข้อบัญญัติไว้อย่างชัดเจน คือ ให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งสามประเภทดังกล่าวปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ “ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน” ในท้องถิ่น หากพิจารณาถึงสิ่งที่มีส่วนจูงใจให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
อำนาจหน้าที่ของตนไปในทางที่ไม่ชอบ ประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือ
1) ปัจจัยภายใน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้ง
ความมีจิตสำนึกและตระหนักในลักษณะดังกล่าวที่ มั่นคง ไม่ขาดตกบกพร่อง แม้จะมีโอกาสและ
มีผลประโยชน์มากมายขนาดไหน ก็ไม่อาจจูงใจให้ตัดสินใจผิดพลาด ใช้อำนาจหน้าที่ไปหาประโยชน์
ให้ตัวเอง แต่ในทางตรงข้าม หากจิตสำนึกและความตระหนักไม่มั่นคง มีปัญหารและประจวบเหมาะ
กับมีปัจจัยภายนอกที่จะกล่าวต่อไปจะยิ่งมีส่ วนชักนำให้มีการใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางที่ไม่ชอบ
ไม่ถูกต้อง
2) ปัจจัยภายนอก คือประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะได้รับ และโอกาสของความเสี่ยงต่อ
การทำให้ถูกลงโทษที่จะเกิดขึ้นจากใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งในส่วนนี้จะ
เกี่ยวเฉพาะกับคนที่มีความบกพร่องในเรื่องจิตสำนึกและความตระหนักเท่านั้น เพราะตามประมวล
กฎหมายอาญา คำว่า “โดยทุจริต” มีความหมายเดียวกันกับคำว่า “การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น” จึงไม่ใช่วิสัยของคนทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยนัยนี้ การได้ มา
ซึ่งประโยชน์ส่วนตนรวมถึงบุคคลอื่นจะเป็นปัจจัยอีกประการหนึ่ง ที่เป็นเหตุชักนำให้คนของรัฐ
ใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางไม่ชอบ
ส่ ว น “ประโยชน์ ” ตามกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ อาจปรากฏตั ว อยู ่ ในรูป แบบที่เป็น
“ทรัพย์สิน” ซึ่งเป็นได้ทั้งสิ่งที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง แต่ต้องเป็นสิ่งที่มีราคาและอาจถือเอามาเป็น
ของตนเองได้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบใน
การจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของ
ประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทย
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๑
(พ.ศ.2566-2570)

ทั ้ ง นี ้ แผนแม่ บ ทภายใต้ ย ุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น ที ่ 21 การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้กำหนดเป้าหมายว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ” โดยกำหนดว่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2580 ต้องอยู่ใน
อันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 73 คะแนน โดยแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)
ได้กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในปี พ.ศ. 2580 ไว้ดังนี้
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ดังนี้
1) เด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 80
2) ประชาชนมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบร้อยละ 80
3) หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (90 คะแนนขึ้นไป) ร้อยละ 100
2. จำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง ดังนี้
1) จำนวนคดีทุจริตในภาพรวม ลดลงร้อยละ 80
2) จำนวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน ได้แก่
- จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง ร้อยละ 80
- จำนวนข้ อ ร้ อ งเรี ย นเจ้ า หน้ า ที ่ ภ าครั ฐ ที ่ ถ ู ก ชี ้ ม ู ล ว่ า กระทำการทุ จ ริ ต ลดลง
ร้อยละ 80
3) จำนวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองลดลง ร้อยละ 80
สำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้พิจารณากำหนดให้มีกรอบการจัดทำ “แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการนำไปปฏิบัติ โดยพิจารณาจากปัจจัยจูงใจภายในและภายนอก
และให้ความสำคัญกับ ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ โดยนำหลักธรรมาภิบาลสำหรับองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นหลักสำคัญในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สำหรั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น รวมถึ ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบการประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) อีกด้วย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น แบ่งเป็น
4 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๒
(พ.ศ.2566-2570)

5. วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารจั ด ทำแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต เพื ่ อ ยกระดั บ คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1) เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อสาธารณชน
2) เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์ส ุ ขแก่
ประชาชนท้องถิ่นปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ
3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้
4) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
5) เพื่อยกระดับ กลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มี
ประสิทธิภาพเข้มแข็งและลดการทุจริต
6. เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่ น มีจ ิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติห น้าที่ราชการให้บังเกิด
ประโยชน์ ส ุ ข แก่ ป ระชาชนท้ อ งถิ ่ น ปราศจากการก่ อ ให้ เ กิ ด ข้ อ สงสั ย ในการประพฤติ ป ฏิ บ ั ติ
ตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่ส ามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
6) คดี ท ุ จ ริ ต ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ในภาพรวมรวมลดลง ร้ อ ยละ 80 ในปี
พ.ศ. 2570
7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) ร้อยละ 100
ในปี พ.ศ. 2570

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๓
(พ.ศ.2566-2570)

7. ประโยชน์ของการจัดทำแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และ
อุดมการณ์ในการต่อต้านการทุ จริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม
หลักธรรมาภิบ าล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ส ามารถนำมาประยุก ต์ใช้ในการทำงานและ
ชีวิตประจำวัน
2) องค์ ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่ นสามารถบริ ห ารราชการเป็น ไปตามหลั ก บริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งใน
การเฝ้าระดังการทุจริต
4) สามารถพัฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการ
เฝ้าระวังการทุจริต
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาส
ในการกระทำการทุจริตและประพฤติ มิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจ
และให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๔
(พ.ศ.2566-2570)

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(พ.ศ. 2566 – 2570)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การสร้าง 1.1 การสร้าง
วัฒนธรรม จิตสำนึกและความ
สุจริต
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจำของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

ปี 2570

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

1. โครงการพัฒนาความรู้
ด้านกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน
สำหรับบุคลากร ผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์
2. โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ความรู้
ด้านกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์
3. มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์”
4. โครงการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์
5. มาตรการการจัดทำ
คู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
6. โครงการส่งเสริมการ
บริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลเพือ่ ป้องกันการ
ทุจริต

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

สน.เลขาฯ

สน.เลขาฯ

สน.เลขาฯ

สน.เลขาฯ

สน.เลขาฯ

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

กจ.

กจ.

กจ.

กจ.

กจ.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

สล.
และ
กจ.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

กจ.

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

กยง.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

นตภ.

-

-

60,000

-

-

นตภ.

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๕
(พ.ศ.2566-2570)

หมาย
เหตุ
สล.
และ
กจ.

มิติ

ภารกิจตามมิติ

1.2 การเสริมสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น

1.3 การเสริมสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

ปี 2570

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

7. โครงการฝึกอบรม
การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรสุจริต
8. โครงการเสริมสร้าง
องค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต
9. โครงการบุคลากร
ต้นแบบ ด้าน “บริการ
เป็นเลิศ”
10. โครงการเชิดชูเกียรติ
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เป็นไปตามมาตรฐาน
ด้วยความวิริยะอุตสาหะ
และซื่อสัตย์สุจริต
11. โครงการปลูกฝังวิธี
คิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม

200,000
กจ.

200,000
กจ.

200,000
กจ.

200,000
กจ.

200,000
กจ.

30,000
รร.อบจ.พช.

30,000
30,000
30,000
30,000
รร.อบจ.พช. รร.อบจ.พช. รร.อบจ.พช. รร.อบจ.พช.

หมาย
เหตุ
กจ.
และ
รร.
อบจ.
พช.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

นตภ.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

รร.
อบจ.
พช.
กจ.

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

รร.
อบจ.
พช.

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

รร.
อบจ.
พช.

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

รร.
อบจ.
พช.
รร.
อบจ.
พช.

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

12. โครงการส่งเสริม
การดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
13. กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแก่
คณะกรรมการชุมชน
14. กิจกรรมยกย่องและ
เชิดชูเกียรติแก่บุคคล
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น
ผู้ทำคุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมของ
โรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
(วังชมภูวิทยาคม)
15. โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชนโรงเรียน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภู
วิทยาคม)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๖
(พ.ศ.2566-2570)

รร.
อบจ.
พช.

มิติ

2. การ
บริหาร
ราชการด้วย
ความ
โปร่งใส

ภารกิจตามมิติ

2.1 การเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

2.2 มาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

ปี 2570

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

16. โครงการประกวด
คำขวัญต่อต้านการทุจริต

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

17. โครงการโรงเรียน
คุณธรรม

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

สป.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

กค.
และ
กพท.
กจ.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

นตภ.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

นตภ.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

กค.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

นตภ.

10,000

10,000

กจ.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

กจ.

รวมมิติที่ 1 จำนวน 17 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1. มาตรการปรับปรุงและ ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม.
พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชน
2. โครงการเสริมสร้าง
ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม.
ความโปร่งใสในการ
บริหารงบประมาณ
3. มาตรการเปิดเผย
ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม.
ข้อมูลสาธารณะ และ
กำกับติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์
4. มาตรการแสดง
ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม.
เจตนารมณ์ในการนำหลัก
คุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยการ
จัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
5. มาตรการ NO Gift
ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม.
Policy
6. โครงการเสริมสร้าง
ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม.
วัฒนธรรมการให้บริการ
อย่างเท่าเทียมกัน
7. มาตรการส่งเสริม
ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม.
คุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์
8. มาตรการการสร้าง
10,000
10,000
10,000
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล
9. กิจกรรม “สร้างความ
ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม.
โปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน”

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๗
(พ.ศ.2566-2570)

หมาย
เหตุ
รร.
อบจ.
พช.
รร.
อบจ.
พช.

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

10. กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี”
11. โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์
12. โครงการพัฒนา
ระบบการให้บริการ
ผู้ประกอบการโรงแรม
และผู้ค้าน้ำมันในเขต
จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EService)
13. มาตรการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส
2.3 มาตรการลดการ 14. กิจกรรม “การจัดทำ
ใช้ดุลพินิจในการ
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ปฏิบัติงาน
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์”
15. โครงการจัดทำคู่มือ
สำหรับผู้ประกอบการ
โรงแรม และผู้ค้าน้ำมันใน
เขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
16. โครงการจัดทำคู่มือ
หรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานสำหรับ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
17. โครงการจัดทำ
มาตรฐานการให้บริการ
ผู้ประกอบการโรงแรม
และผู้ค้าน้ำมันในเขตพื้นที่
จังหวัดเพชรบูรณ์
18. มาตรการออกคำสั่ง
มอบหมายขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

ปี 2570

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

ไม่ใช้ งปม.

10,000

10,000

10,000

10,000

หมาย
เหตุ
กค.

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

กจ.

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

กค.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

นตภ.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

ทุกกอง
ราชการ

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

กค.

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

กจ.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

กค.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

กจ.

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๘
(พ.ศ.2566-2570)

มิติ

3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของ
ภาค
ประชาชน

4. การ
ยกระดับ
กลไกการ
ตรวจสอบ
การ
ดำเนินงาน
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

ปี 2570

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

19. มาตรการกระจาย
ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม.
อำนาจขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
รวมมิติที่ 2 จำนวน 19 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1. กิจกรรมจัดเวที
ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม.
ประชาคม

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

หมาย
เหตุ
กจ.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

กยง.

2. โครงการจัดทำ
100,000 100,000 100,000
แผนพัฒนาท้องถิ่น
3. โครงการติดตามและ
100,000 100,000 100,000
ประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์
3.2 การรับฟังความ 4. มาตรการจัดการ
ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม.
คิดเห็น การรับและ
เรื่องราวร้องทุกข์/
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียนขององค์การ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
บริหารส่วนจังหวัด
ของประชาชน
เพชรบูรณ์
3.3 ส่งเสริมการมี
5. โครงการสร้าง
400,000 400,000 400,000
ส่วนร่วมของภาค
เครือข่ายภาคประชาชน
ประชาชน และบูรณา เพื่อเฝ้าระวังการทุจริต
การทุกภาคส่วนเพื่อ ขององค์การบริหารส่วน
ต่อต้านการทุจริต
จังหวัดเพชรบูรณ์
รวมมิติที่ 3 จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
4.1 การจัดวางระบบ 1. โครงการจัดทำ
ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม.
ตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน
ประจำปี
และการบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต
2. กิจกรรมติดตาม
ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม.
ประเมินผลควบคุมภายใน
3. มาตรการบริหาร
ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม.
จัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
4.2 การส่งเสริม
4. โครงการส่งเสริม
20,000
บทบาทการ
ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ
ตรวจสอบของสภา
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ท้องถิ่น
สำหรับผู้บริหาร
ข้าราชการ และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์

100,000

100,000

กยง.

100,000

100,000

กยง.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

สป.

400,000

400,000

สล.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

นตภ.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

สป.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

นตภ.

-

-

สล.

ภารกิจตามมิติ

3.1 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๙
(พ.ศ.2566-2570)

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

ปี 2570

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

30,000

30,000

หมาย
เหตุ
สล.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

สป.

ไม่ใช้ งปม.

ไม่ใช้ งปม.

สป.

5. กิจกรรม “ส่งเสริมและ 30,000
30,000
30,000
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์”
4.3 มาตรการจัดการ 6. มาตรการจัดการใน
ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม.
เรื่องร้องเรียนการ
กรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง
ทุจริต
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริตของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์
7. มาตรการจัดให้มีระบบ ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม. ไม่ใช้ งปม.
และช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
รวมมิติที่ 4 จำนวน 7 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
รวมทั้งสิ้น จำนวน 48 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๐
(พ.ศ.2566-2570)

ส่วนที่ 3
มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต
1.1 การเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ และ
การประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม
(1) โครงการพั ฒ นาความรู ้ ด ้ า นกฎหมายและระเบี ย บที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บ ั ต ิ ง าน
สำหรับบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บุคลากร สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำมักเกิดจากเรื่อง
ขาดความรอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ
ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม จึงส่งผลให้
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นกระทำผิดกฎหมาย
ระเบียบต่าง ๆ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่บุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการพัฒ นาความรู้ ด้ าน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๑
(พ.ศ.2566-2570)

3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นบริห ารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน
70 คน
3.2 ข้าราชการ พนักงานจ้าง และบุคลากรในสังกัด จำนวน 254 คน
4. วิธีดำเนินการ
1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมการดำเนินโครงการ
3) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
4) จัดทำเอกสารส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5) อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
6) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ
7) รายงานผลการดำเนินการ
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
6. งบประมาณดำเนินการ
6.1 สำนักงานเลขานุการ จำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
6.2 กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานเลขานุการ และกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
8. ผลผลิต,ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร ผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี
2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ทำแบบทดสอบ/
แบบประเมิน)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๒
(พ.ศ.2566-2570)

ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูณ์มีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๓
(พ.ศ.2566-2570)

(2) โครงการเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ค วามรู ้ ด ้ า นกฎหมายและระเบี ย บที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ
การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้าน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารงาน และปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
ชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้า ใจ
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ
3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน
60 คน
3.2 ข้าราชการ พนักงานจ้าง และบุคลากรในสังกัด จำนวน 200 คน
4. วิธีดำเนินการ
1) จัดทำโครงการ/แผนงานและขออนุมัติดำเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บริหาร
2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับ
บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์
บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เป็นต้น
4) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ
5) รายงานผลการดำเนินการ
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๔
(พ.ศ.2566-2570)

6. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานเลขานุการ และกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคม
ออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว อย่างน้อย 5 ช่องทาง และไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง
(เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายไตรมาส)
2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยแบบทดสอบ/
แบบประเมินผล)
ผลลัพธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๕
(พ.ศ.2566-2570)

(3) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์”
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริห ารส่ว นจังหวัดเพชรบูร ณ์ โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิ ภ าพ
ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย
ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ.
ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ย ไร และกรณี
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดให้ข้าราชการต้องละเว้น
จากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 101 3.7/
ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรนำแนวทางการดำเนินการ
ดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบู รณ์จึงได้จัดทำมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรฝ่ายประจำทุกระดับนำไปใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
2) เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กร
ระดั บ บุ ค คลและเป็ น เครื ่ อ งมื อ การตรวจสอบการทำงานด้ า นต่ า งๆ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3) เพื่อทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
4) เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหาร
ใช้ อ ำนาจในขอบเขต สร้ า งระบบความรั บ ผิ ด ชอบ ของข้ า ราชการต่ อ ตนเอง ต่ อ องค์ ก ร
ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชนและต่อสังคม ตามลำดับ
5) เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๖
(พ.ศ.2566-2570)

3. กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 254 คน
4. วิธีดำเนินการ
1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ
2) กำหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับบุคคล
ในองค์กรและสาธารณชน
3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่
กำหนด
4) ดำเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร ข้าราชการ
ทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิ บัติควบคู่ไปกับ.ระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ ตามแนวทางและ
รูปแบบที่กำหนด
5) ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไป
แก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด)
6) ประเมินและติดตามผลการดำเนินการ
7) รายงานผลการดำเนินการ
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
6. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
7. ผู้รับผิดชอบ
กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลผลิต
1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง
2) ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๗
(พ.ศ.2566-2570)

ผลลัพธ์
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (สำรวจโดยใช้แบบประเมิน
ติดตามผล)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๘
(พ.ศ.2566-2570)

(4) โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติว ินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จั ด การความเสี ่ ย ง สำหรั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ พ.ศ. 2562 ต่ อ มากระทรวงการคลั ง ได้ ม ี ห นั ง สื อ
กระทรวงการคลั ง ที ่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวั น ที ่ ๑๙ มี น าคม ๒๕๖๒ เรื ่ อ ง หลั ก เกณฑ์
กระทรวงการคลังว่า ด้ว ยมาตรฐานและหลั กเกณฑ์ปฏิบัต ิก ารบริห ารจัด การความเสี ่ยงสำหรั บ
หน่ว ยงานของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสื อกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓ /ว ๓๖ ลงวั น ที่
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการ
บริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถนำหลักการดังกล่าวไปปรับใช้
ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสภาวะ
วิกฤติขององค์กร ให้ส ามารถปฏิบัติงานใน “ภารกิจหลัก ” หรือ “งานบริการที่สำคัญ ” ได้ อย่าง
ต่อเนื่อง แม้เกิดสภาวะวิกฤติก็ตาม
องค์การบริห ารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่ว ยงานของรัฐ จึงจัดทำ “โครงการบริห ารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริห ารส่ว นจังหวัด
เพชรบูรณ์” ขึ้น เพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ให้
เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง
สำหรับผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือ
กับ สภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อลดผลกระทบจากการชะงั กในการ
ปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และส่งเสริมให้การ
บริหารความเสี่ย งเป็นวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างยั่งยืน อันจะส่งผลให้ประชาชนผู้รับการบริก าร
สาธารณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.๑ เพื่อส่งเสริมให้การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่ว น
จังหวัดเพชรบูรณ์มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
2.๒ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงให้แก่สำหรับบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
2.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
(1) จัดประชุมคณะกรรมการบริห ารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริห ารส่ว น
จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 5 ครั้ง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๙
(พ.ศ.2566-2570)

(๒) จัดทำเล่มแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ จำนวน ๒๕ เล่ม
(๓) จัดทำเล่มรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และทบทวนแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๒๕ เล่ม
(๔) จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
3.2 เชิงคุณภาพ
(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถจัดทำแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงระดับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ
องค์กรเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
4. สถานที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
5. วิธีที่ดำเนินงานโครงการ
1) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในการดำเนินงาน
๒) ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ
๓) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
๔) ติดตามผลและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ
๕) จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ
6. ระยะเวลาการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๖ – ๒๕๗๐
7. งบประมาณดำเนินการ
งบประมาณปีละ ๒๐๐,๐๐๐ .-บาท (สองแสนบาทถ้วน)
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
8.๒ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
8.๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์สามารถการปฏิบัติงานหรือให้บริการประชาชน
ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและแม้เกิดสภาวะวิกฤติก็ตาม
9. การติดตามประเมินผล และตัวชี้วัดผลสำเร็จโครงการ
ติดตามและประเมินผล โดยการติดตามและประเมินผลด้วยตนเอง (SAR)
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๓๐
(พ.ศ.2566-2570)

1.1.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน ที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน
(5) มาตรการการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อัน
รวมถึงประเด็นเรื่อ งการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่น วางในระบบราชการ เสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่
ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ
ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับ ซ้อน (Conflict of Interest) สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ( Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง
การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตข้างต้น และเพื่อนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกสำคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทำที่เอื้อต่อ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้ตระหนัก
และเห็นถึงความสำคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง
เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้าง
สังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับ
มาตรฐานสากลได้ต่อไป

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๓๑
(พ.ศ.2566-2570)

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริห ารส่ว นจังหวัด
เพชรบูรณ์ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนำไปเป็นองค์ความรู้ในการทำงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
2.2 เพื ่ อ เป็ น ประโยชน์ ใ นการเสริ ม สร้ า งความรู ้ ความเข้ า ใจแก่ บ ุ ค ลากรให้ เ กิ ด
ความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการใช้แอพพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ม.100 และ
103 เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร
3. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์
4. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
5. วิธีดำเนินการ
5.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
5.2 จัดทำ (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
5.3 ตรวจสอบความถูกต้อง
5.4 จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
5.5 แจกจ่ายให้บุคลากรในองค์กร
5.6 มีการรายงานผลและข้อเสนอแนะในการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
9.2 บุคลากรในองค์กรเกิดความตระหนักในการดำรงตนตามกรอบของกฎหมาย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๓๒
(พ.ศ.2566-2570)

1.1.3 เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต
(6) โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต
1. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสำคัญใน
การบริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการ
เสริมสร้างจิตสำนึกในการทำงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ และนำไปสู่
การพัฒ นาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้ ว ย
จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทย
มานาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง เพื่อทำให้ปัญหา
การคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวด
จริงจัง พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกของคนไทยร่วมต้ านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไป
ในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) และมีค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
2.3 เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้
2.4 เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถนำองค์ความรู้หลักธรรมาภิบาล ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้า งทั่ว ไป ขององค์ก ารบริห ารส่ว นจั ง หวั ด
เพชรบูรณ์ จำนวน 60 คน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๓๓
(พ.ศ.2566-2570)

4. วิธีดำเนินการ
1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2) มอบหมายงานให้ กั บผู ้ร ับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เ กี ่ยวข้ อง เพื่อวางแผนและ
จัดเตรียมโครงการ
3) จัดทำกำหนดการ
4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย
จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์
5) จัดฝึกอบรมตามกำหนดการ
6) รายงานผลการดำเนินการ
5. ระยะเวลาการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
6. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
งบประมาณจำนวน 60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้า งทั่ว ไป ขององค์ก ารบริห ารส่ว นจั ง หวั ด
เพชรบูรณ์ ที่เข้ารับการอบรม ผ่านการทดสอบความรู้ธรรมาภิบาล ร้อยละ 90 (ทดสอบความรู้ผ่าน
ระบบทดสอบความรู้ธรรมาภิบาลออนไลน์ https://ggde.nacc.go.th)
ผลลัพธ์
1) ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ นำหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สำรวจโดยใช้แบบ
ประเมินติดตามผล)
2) ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ร่วมต่อต้านการทุจริต (สำรวจโดยแบบประเมินติดตามผล)
3) ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้ (สำรวจโดย
ใช้แบบประเมินติดตามผล)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๓๔
(พ.ศ.2566-2570)

(7) โครงการฝึ ก อบรมการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมบุ ค ลากร ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนำไปสู่การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักใน
การเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม
ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม
จริยธรรม อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้าง
จิ ต สำนึ ก เรื ่ อ งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในการทำงานอั น จะนำไปสู ่ ก ารทำงานที ่ ม ุ ่ ง ผลสั ม ฤทธิ ์ แ ละ
ความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน จึ งได้กำหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักคุณธรรม
จริยธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความสุข
2) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้ บุคลากรของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 188 คน
3.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) จำนวน 70 คน
4. วิธีดำเนินการ
1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
2) มอบหมายงานให้ ก ั บ ผู ้ร ับ ผิ ด ชอบโครงการ และผู ้ ท ี ่ เ กี ่ ย วข้อ ง เพื ่ อ วางแผนและ
จัดเตรียมโครงการ
3) กำหนดรูปแบบ กำหนดการ และหัวข้อการอบรม
4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย
จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๓๕
(พ.ศ.2566-2570)

5) ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการที่กำหนด
6) รายงานผลการดำเนินการ
7) เผยแพร่การดำเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
6. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
6.1 กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)
6.2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)
จำนวน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
7. ผู้รับผิดชอบ
7.1 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์
7.2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
8.1 มีการจัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง
8.2 บุ ค ลากรมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจหลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม สามารถนำไปปรั บ ใช้
ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/
แบบประเมินผล)
ผลลัพธ์
บุคลากรนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีว ิตและการปฏิบัติ ง าน
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรสุจริตในหน่วยงาน (สำรวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๓๖
(พ.ศ.2566-2570)

(8) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต
1. หลักการและเหตุผล
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมสุจริต ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี
ความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้กำหนดดำเนินโครงการเสริมสร้าง
องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
มีความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริต สอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการกระทำการทุจริต ร่วมกัน
ต่อต้านการทุจริต อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ปลอดทุจริตในที่สุด
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานทั่วไป
2) เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ
พนักงานทั่วไป เฝ้าระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต
3. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงานทั่วไป
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
4. วิธีดำเนินการ
1) จัดทำโครงการและขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ
2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางในการ
เผยแพร่ข้อมูล
3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึกด้านการ
ต่อต้านการทุจริต
4) นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำเป็นสื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรูปแบบที่กำหนด (เช่น แผ่นพับ
จดหมายข่าว วีดิทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น)
5) ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้
รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางและช่องทางที่กำหนด
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
6. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๓๗
(พ.ศ.2566-2570)

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการเผยแพร่ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตจำนวนอย่างน้อย 5 เรื่อง
2) คณะผู้บ ริห ารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ
พนักงานทั่วไป มีความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต
ผลลัพธ์
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงาน
ทั่วไป เฝ้าระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๓๘
(พ.ศ.2566-2570)

(9) โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ”
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่สำคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านงบประมาณและภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ชี้ให้เห็นถึง
วัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในเรื่องต่าง ๆ เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการ
อำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง ซึ่งภารกิจที่สำคัญคือการบริการประชาชน
ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีจิตในการให้บริการ และให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ก็จะก่อให้เกิด
ความพึงใจในการให้บริการของประชาชนผู้รับบริการ หากองค์กรมีการยกย่อง ชมเชย หรือให้รางวัล
ที่ให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ บริการด้วยความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ก็จะเป็นต้นแบบ
ให้แก่บ ุคลากรคนอื่นๆ ในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ บุคลากรในสังกัด
ผู้ให้บริการให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการต่อไป
เพื่อให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และ
อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัด เทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และสร้างขวัญ
และกำลังใจให้บุคลากรในสังกัด ผู้ให้บริการให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ จึงได้จัดทำโครงการ
บุคลากรต้นแบบ ด้าน“บริการเป็นเลิศ”
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้เกิด บุคลากรต้นแบบด้านบริการยอดเยี่ยม และเป็นต้นแบบให้แ ก่
บุคลากรคนอื่นๆ ให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ เท่าเทียมกัน และเป็นธรรม
2) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ
3) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้ องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น
4) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิด
ความเชื่อมั่นในองค์กร
3. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๓๙
(พ.ศ.2566-2570)

4. วิธีดำเนินการ
1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ
2) คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ
3) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ และ
เผยแพร่ให้บุคลากรให้ทราบ
4) เชิญชวนให้บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้
เป็นบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ
5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ โดยประเมินผล
จากหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยนำผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการจากประชาชนมาเป็นเกณฑ์
ในการตัดสินร่วมด้วย
6) ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ
7) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ
8) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ ให้แก่บุคลากรภายใน
หน่วยงานและสาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์
บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เป็นต้น
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
6. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีบุคลากรต้นแบบด้านบริการประชาชนยอดเยี่ยม เป็นธรรม
ผลลัพธ์
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บ ริการของโรงเรีย นองค์การบริห ารส่ว นจังหวัดพชรบูรณ์ (วังชมภูว ิทยาคม) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ)
2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๔๐
(พ.ศ.2566-2570)

(10) โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ
และซื่อสัตย์สุจริต
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่สำคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านงบประมาณและภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ชี้ให้เห็นถึง
วัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในเรื่องต่าง ๆ เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ภาครัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิ บัติ งานเกิน ความจำเป็น ประชาชนได้ รั บ
การอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง หากพนักงานหรือบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์ส ุจริต
จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด ลดปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
องค์การบริห ารส่ว นจั งหวั ดเพชรบูร ณ์จึ ง ได้ ดำเนิ นโครงการเชิ ดชู เกียรติ บุ คลากรที่
ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อยกย่องชมเชย หรือ
ให้รางวัล พนักงานหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และ
ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่พนักงานและบุคลากรคนอื่นๆ ในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้าง
ขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน บุคลากร ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ
และซื่อสัตย์สุจริตต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2) เพื ่ อ สร้ า งขวั ญ และกำลั ง ใจแก่ บ ุ ค ลากรในการปฏิ บ ั ต ิ ง านเป็ น ไปตามมาตรฐาน
ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต
3. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
4. วิธีดำเนินการ
1) แต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการเชิ ด ชู เ กี ย รติ บ ุ ค ลากรที ่ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านเป็ น ไปตามมาตรฐาน
ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต
2) คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเชิดชูเกียรติ
3) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก และเผยแพร่ให้บุคลากรให้ทราบ
4) เชิญชวนให้สำนัก/กองในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งบุคลากรที่มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือก

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๔๑
(พ.ศ.2566-2570)

5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต
6) ประกาศผลการคัดเลือก
7) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
8) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคลากรภายใน
หน่วยงานและสาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์
บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เป็นต้น
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
6. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีบุคลากรต้นแบบด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์
สุจริต
ผลลัพธ์
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๔๒
(พ.ศ.2566-2570)

1.2 การเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1.2.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ แยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
(11) โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
1. หลักการและเหตุผล
การขั ด กั น แห่ ง ผลประโยชน์ หรื อ “Conflict of Interest” ได้ ร ั บ การกล่ า วถึ ง
อย่ า งกว้ า งขวางในรอบหลายปี ท ี ่ ผ ่ า นมา โดยเฉพาะอย่ า งยิ ่ ง ในช่ ว งระยะเวลาที ่ ป ระเทศไทย
กำลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่ง
ระดับสูงในองค์กรต่าง ๆ ซึ่งได้ส่ง ผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้
สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม
จากสถานการณ์ข้างต้น จำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งปลูกฝังองค์ความรู้ให้ประชาชนมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งใ ห้
ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติ
ด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่สำคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อ ย
พัฒนา
ดังนั้น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) จึงได้จัดทำโครงการ
ปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้ประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ ส่งเสริมให้ นักเรียน
ในสังกัดใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน ร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติ ทำให้เกิดเป็นค่านิยมที่จะไม่ยอมรับการทุจริต
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ นักเรียนสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้
2) เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนร่วม
3) เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนรักษาสาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภคของชุมชน
4) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน
3. กลุ่มเป้าหมาย
นั ก เรี ย นของโรงเรี ย นองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ (วั ง ชมภู ว ิ ท ยาคม)
จำนวน 300 คน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๔๓
(พ.ศ.2566-2570)

4. วิธีดำเนินการ
1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
2) มอบหมายงานให้ กั บผู ้ร ับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เ กี ่ยวข้ อง เพื่อวางแผนและ
จัดเตรียมโครงการ
3) กำหนดรูปแบบ/แนวทาง/กำหนดการและหัวข้อการอบรม
4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร,เชิญกลุ่มเป้าหมาย
5) ดำเนินการตามรูปแบบ/กำหนดการ ที่กำหนดไว้
6) ประเมินและติดตามผลการดำเนินการ
7) รายงานผลการดำเนินการ
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
6. งบประมาณดำเนินการ
งบประมาณจำนวน 60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
7. ผู้รับผิดชอบ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการจัดอบรมให้กับนักเรียน จำนวน 1 ครั้ง
2) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนร่วมได้ ร้อยละ 80
ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ)
3) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจำวันร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ)
ผลลัพธ์
1) นักเรียนร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนร่วม และสาธารณประโยชน์ (สำรวจโดยใช้แบบ
ประเมินติดตามผล)
2) นักเรีย นมีการนำหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยงมาปรั บใช้ใ นชีว ิตประจำวั น
(สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๔๔
(พ.ศ.2566-2570)

1.2.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(12) โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้
มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้ส อดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้าหมายดังกล่าว โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรก
ของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศ
ไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้าง
จิ ต สำนึ ก ในการรั ก ษาประโยชน์ ส าธารณะ ทั ศ นคติ เ ชิ ง บวก รวมทั ้ ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสำนึกความซื่อสัตย์
สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริต
ของสังคมไทย โดยอาศัย กลไกทางสั ง คมเป็ น มาตรการในการลงโทษผู้ ก ระทำผิ ดหรื อผู้ ก ระทำ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังนั้น โรงเรียนองค์การบริ หารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) จึงได้ดำเนิน
โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ นักเรียนนำหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภ าพ
ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียน
2) เพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตให้แก่นักเรียน
3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจำวัน
3. กลุ่มเป้าหมาย
นั ก เรี ย นในของโรงเรี ย นองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ (วั ง ชมภู ว ิ ท ยาคม)
จำนวน 800 คน
4. วิธีดำเนินการ
1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
2) มอบหมายงานให้ กั บผู ้ร ับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เ กี ่ยวข้ อง เพื่อวางแผนและ
จัดเตรียมโครงการ
3) กำหนดรูปแบบ กำหนดการ และหัวข้อการอบรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๔๕
(พ.ศ.2566-2570)

4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย
จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์
5) ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการที่กำหนด
6) รายงานผลการดำเนินการ
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
6. งบประมาณดำเนินการ
งบประมาณจำนวน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการจัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง
2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล)
ผลลัพธ์
ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๔๖
(พ.ศ.2566-2570)

1.2.3 เสริมสร้างจิตสำนักและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการ
ทุจริต
(13) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) ให้ความสำคัญ
ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ทั้งนี้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริมให้
มีคณะกรรมการชุมชน เข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่างๆ ทำหน้าที่ในการประสานงาน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ
เนื ่ อ งจากคณะกรรมการชุ ม ชนที ่ ม าจากการเลื อ กตั้ ง จากประชาชนในแต่ ล ะชุ ม ชน
ต้องอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ดังนั้น โรงเรียนองค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด เพชรบูร ณ์( วัง ชมภู ว ิ ทยาคม)จึ งได้ จั ด ให้ม ี ก ิจ กรรมการมอบประกาศเกีย รติค ุ ณแก่
คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
2. วัตถุประสงค์
1) เพื ่ อ ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ก่ ค ณะกรรมการชุ ม ชนที ่ อ ุ ท ิ ศ เวลา แรงกายแรงใจ
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการชุมชนมาด้วยดี จนครบวาระการดำรงตำแหน่ง
2) เพื่อยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนที่ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์และ
แบบอย่างที่ดีต่อสังคมให้มีขวัญและกำลังใจ
3. กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการชุมชนในเขตพื้นที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภู
วิทยาคม)
4. วิธีดำเนินการ
1) ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
2) จัดทำประกาศเกียรติคุณ เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ
3) จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน
4) รายงานผลการดำเนินการ
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
6. งบประมาณดำเนินการ
งบประมาณจำนวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๔๗
(พ.ศ.2566-2570)

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติหน้าที่จน
ครบวาระ 4 ปี ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ร้อยละ 100
ผลลัพธ์
1) มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น
2) ประชาชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นมีขวัญกำลังใจ และมีจิตสำนึก
บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๔๘
(พ.ศ.2566-2570)

(14) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)
1. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้า ง
รากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้คนดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ
ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสำคัญของการทำความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทำความดีอย่างต่อเนื่อง
เป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในพื้นที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)
ผู้ที่ทำคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
(วังชมภูวิทยาคม) อย่างสม่ำเสมอ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) จึงจัดกิจกรรมยกย่อง
และเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น
ผู้ทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคล
ผู้เสีย สละและทำคุ ณประโยชน์ และควรได้รับการยกย่ อ งชมเชย และเป็นบุคคลตัว อย่า ง และ
จัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผ ู้ทำคุ ณประโยชน์ และมีส ่ว นร่ว มในกิจกรรมของ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)
2) เพื ่ อ ส่ ง เสริ ม การสร้ า งแรงจู ง ใจให้ ป ระชาชน หน่ ว ยงาน องค์ ก รทั ้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนในเขตโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) ตระหนักถึง
ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3) เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กร ในเขตโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของ
การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3. กลุ่มเป้าหมาย
1) ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตโรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม)
2) ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๔๙
(พ.ศ.2566-2570)

4. วิธีดำเนินการ
1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการ
คัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น
2) คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทำความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง
3) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น
ที่ผ่านการคัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด
4) รายงานผลการดำเนินการ
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
6. งบประมาณดำเนินการ
งบประมาณจำนวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
จำนวนบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผลลัพธ์
ประชาชน หน่ว ยงาน องค์กรในเขตโรงเรียนองค์ การบริห ารส่ว นจัง หวัดเพชรบู ร ณ์
(วังชมภูวิทยาคม) มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมและ
มีคุณธรรมและจริยธรรม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๕๐
(พ.ศ.2566-2570)

1.3 การเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
1.3.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการ
ทุจริต
(15) โครงการสร้ า งภู ม ิ ค ุ ้ ม กั น ทางสั ง คมให้ เ ด็ ก และเยาวชนโรงเรี ย นองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)
1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น
คนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ความสุข และมาตรา 25 กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริม
การดำเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
โรงเรี ย นองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ (วั ง ชมภู ว ิ ท ยาคม) พิ จ ารณาเห็ น
ความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาว ชนใน
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญ ที่ทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด
2. วัตถุประสงค์
1) เพื ่ อ ส่ ง เสริ ม และปลู ก ฝั ง ให้ เ ด็ ก และเยาวชนเป็ น คนดี ม ี ค ุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
มีความซื่อสัตย์ สุจริต
2) เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์
ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
3) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รปั ชัน
และการโกงทุกรูปแบบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๕๑
(พ.ศ.2566-2570)

3. กลุ่มเป้าหมาย
เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภู
วิทยาคม) จำนวน 300 คน
4. วิธีดำเนินการ
1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
2) แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
3) ดำเนินการตามโครงการ
4) สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ
5) รายงานผลการดำเนินการ
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
6. งบประมาณดำเนินการ
งบประมาณจำนวน 60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) เด็กและเยาวชนของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)
ได้รับการฝึกอบรม จำนวน 300 คน
2) เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนำความรู้
ประสบการณ์ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ มาปรั บ ใช้ ก ั บ ตนเอง และสั ง คมส่ ว นรวมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ร้ อ ยละ 80
(สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ)
ผลลัพธ์
1) เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)
2) เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั นและ
การโกงทุกรูปแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)
3) เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อ รักษา
ประโยชน์ส่วนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๕๒
(พ.ศ.2566-2570)

(16) โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต
1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ปัจจุบันประชาชนจำนวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้
หากตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม
จริยธรรม อย่างยั่งยืน หากปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุ ณธรรม
จริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจและหน้าที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (6) จัด
การศึกษา (27) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดคำขวัญต่อต้านการ
ทุจริตขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสำคัญหันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับ
พฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
2) เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตสำนึกที่จะยึดมั่น
ในการทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต
3) เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขี ยนคำขวัญอย่างสร้างสรรค์มี
คุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึงการต่อต้านการทุจริต
4) เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์
3. กลุ่มเป้าหมาย
นั ก เรี ย นโรงเรี ย นองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ (วั ง ชมภู ว ิ ท ยาคม)
จำนวน 820 คน
4. วิธีดำเนินงาน
1) เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวด
3) ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งคำขวัญเข้าประกวด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๕๓
(พ.ศ.2566-2570)

4) ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนด
5) ทำพิธีมอบรางวัล
6) ติดตามประเมินผลการดำเนินการ
7) รายงานผลการดำเนินการ
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
6. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
ได้คำขวัญต่อต้านการทุจริต จำนวน 50 ชุด
ผลลัพธ์
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความสำคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมประกวด (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๕๔
(พ.ศ.2566-2570)

1.3.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม
(17) โครงการโรงเรียนคุณธรรม
1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
พระราชบั ญ ญั ต ิ ก ำหนดแผนและขั ้ น ตอนการกระจายอำนาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริห ารส่ว นจังหวัด
มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง ดังนี้ (6) จัดการศึกษา (27) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา
และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การจัด
การศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีศาสนาที่ตนนับถือเป็น
เครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจ มาตรา 41 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิจัดการศึกษาใน
ระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตามความพร้อมความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) ได้ตระหนักและให้
ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนเป็นพลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงได้ดำเนิน
โครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และ
ศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา อันเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดี ให้มีทักษะในการ
ดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” ซึ่งเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มี
ชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลกนำพาชีวิตสู่ความสำเร็จ เพื่อเกื้อกูลแก่ตนเองและประเทศชาติในที่สุด
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามหลักธรรม
เบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ
2) เพื ่ อ ให้ น ั ก เรี ย นมี ค วามซื ่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี ค วามกตั ญ ญู ก ตเวที มี เ มตตา กรุ ณ า
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเพื่อส่วนรวม
3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4) เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในการต่อต้านการทุจริต
3. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน มัธยมศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)
จำนวน 300 คน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๕๕
(พ.ศ.2566-2570)

4. วิธีการดำเนินการ
1) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานในการจัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรม
หลักสูตรต้านทุจริตในโรงเรียน
2) จัดประชุมคณะทำงานในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการดำเนินงานในการ
เตรียมความพร้อม เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์
3) ดำเนิ น การขออนุ ม ั ต ิ ด ำเนิ น งานตามโครงการให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บฯ การใช้
งบประมาณและพัสดุของสถานศึกษา
4) จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และสถานที่ในการจัดโครงการ
5) ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม
6) สรุปติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ
7) รายงานผลการดำเนินการ
5. ระยะเวลาดำเนินงาน
ปีงบประมาณ 2566 – 2570
6. งบประมาณดำเนินการ
งบประมาณจำนวน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
7. ผู้รับผิดชอบ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม)
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ได้รับการอบรมหลักสูตรตามโครงการ ร้อยละ 100
ผลลัพธ์
1) จำนวนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 นำความรู้ด้านหลักธรรมมา
ปฏิบัติและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมิน
ติดตาม/แบบสอบถามครู)
2) เด็ก นักเรียน ได้ซึมซับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนาไปใช้
ดำเนินชีวิต ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมิน
ติดตาม/แบบบันทึกความดี)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๕๖
(พ.ศ.2566-2570)

มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส
2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการดำเนินงาน
(1) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐ ต้องจัดการให้
ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็น
สิ่งจำเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับ
ความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้ง
ดำเนิน การปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน
2) เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสำหรับประชาชน
3) เพื่อจัดแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน
4) เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่ วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
3. กลุ่มเป้าหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
4. วิธีดำเนินการ
1) จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อดำเนินการ
ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
4) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งมีการแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออื่น ๆ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๕๗
(พ.ศ.2566-2570)

5) จัดทำข้ อมูล แสดงการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์การบริห ารส่วน
จังหวัดเพชรบูร ณ์เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ของหน่ว ยงานเป็นระยะ
สม่ำเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริห ารงบประมาณ การเงิน
การจั ด หาพั ส ดุ การคำนวณราคากลาง การจั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า ง การใช้ จ ่ า ยงบประมาณ รายงานผล
การปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่กำหนดแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะ
ติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือรับฟังคำติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การ
ให้บริการ เช่น
- มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาทำการ
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่
จะติดต่อสอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น
- มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/
ตู้รับฟังความคิดเห็น การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น
7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ
และ/หรือระบบ Call Center
8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
9) จัดทำรายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผล
เสนอผู้บริหาร
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
6. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีจำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๕๘
(พ.ศ.2566-2570)

ผลลัพธ์
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
(ใช้แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๕๙
(พ.ศ.2566-2570)

2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ
(2) โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองค์การบริห ารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตาม
ภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้
ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จะบริหารงานให้มี ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบ
ได้ตามหลักธรรมาภิบาล
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กำหนดให้การจัดซื้อจัด
จ้าง ให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทาง
สังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับ
ประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์ การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นไป
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึง
ดำเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างได้ทุกโครงการและกิจกรรม
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
2) เพื ่ อ เสริ ม สร้ า งความโปร่ ง ใสในการปฏิ บ ั ต ิ ร าชการ สามารถตรวจสอบได้ ต าม
หลักธรรมาภิบาล
3) เพื่อป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
3. กลุ่มเป้าหมาย
1) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
2) ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
4. วิธีดำเนินการ
1) รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหา
พัสดุ
2) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
ให้ประชาชนได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่างๆ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๐
(พ.ศ.2566-2570)

3) รายงานผลการดำเนินการ และเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงาน
และสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่
3.1) ผลการดำเนินโครงการ
3.2) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
6. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
7. ผู้รับผิดชอบ
กองพัสดุและทรัพย์สิน และกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
ผลลัพธ์
จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๑
(พ.ศ.2566-2570)

2.1.3 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(3) มาตรการเปิด เผยข้ อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ ข้ อ มูล สาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการ
สาธารณะ การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จะบริห ารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ จึงได้จัดทำมาตรการเ ปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ และมาตรการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับที่
กำหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบ
การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
2. วัตถุประสงค์
2.1) เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่
กำหนดไว้ เช่น ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ
2.2) เพื่อกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนด
2.3) เพื่อกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
2.4) เพื่อให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตาม
หลักธรรมาภิบาล
3. กลุ่มเป้าหมาย
ทุกกองราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
4. วิธีดำเนินการ
4.1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
4.2) ประชุมคณะทำงานฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๒
(พ.ศ.2566-2570)

4.2.1) กำหนดแนวทาง/มาตรการเพื ่ อ กำกั บ ติด ตามหน่ว ยงานที ่เ กี ่ ย วข้ อ งให้
เผยแพร่ข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สื่อออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้
4.2.1.1) ข้ อ มู ล พื ้ น ฐาน ได้ แ ก่ โครงสร้ า งการแบ่ ง ส่ ว นราชการของ
หน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social
Network)
4.2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดำเนินงาน รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี คู่มือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงาน
ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ E – Service
4.2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
4.2.1.4) การบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ได้ แ ก่ นโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์ การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
4.2.2) กำหนดแนวทาง/มาตรการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
4.3) ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตาม
การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
4.4) รายงานผลการเปิ ด เผยข้ อ มูล สาธารณะ และกำกั บ ติ ด ตามการเผยแพร่ ข ้อมูล
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ผู้บริหารทราบ
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
6. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๓
(พ.ศ.2566-2570)

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
8.1) มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณะที ่ เ ป็ น ประโยชน์ ก ั บ สาธารณชนให้ เ ป็น ปั จจุบัน
ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ และช่องทางที่หลากหลาย
ใน 5 ประเด็น ดังนี้
- ข้อมูลพื้นฐาน
- การบริหารงาน
- การบริหารเงินงบประมาณ
- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การส่งเสริมความโปร่งใส
8.2) มีการเผยแพร่ ข้อมูล สาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่
กำหนดไว้
8.3) กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนด
8.4) กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ผลลัพธ์
8.1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ)
8.2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๔
(พ.ศ.2566-2570)

2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
(4) มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริ หาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
1. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในระดับท้องถิ่น และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่สำคัญในการ
สร้างวัฒนธรรมสุจริต รวมทั้งผู้บริห ารมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์ส ุ ข แก่
ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับ
การต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้มีการดำเนินการจัดทำมาตรการแสดง
เจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ แสดงเจตนารมณ์ในการ
นำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
2) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์สู่การรับรู้ของสาธารณชน
3) เพื ่ อ ขั บ เคลื ่ อ นแผนปฏิ บั ต ิ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต เพื ่ อ ยกระดั บ คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
3. กลุ่มเป้าหมาย
1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานจ้างในสังกัด
2) ประชาชน
4. วิธีดำเนินการ
1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ
2) กำหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ
3) จัดทำประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
4) ผู้บริหารกำหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๕
(พ.ศ.2566-2570)

4) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ช่องทาง
ที่กำหนด
5) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่กำหนด
8) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
10) รายงานผลการดำเนินการ
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
6. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
7. ผู้รับผิดชอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
3) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570
ผลลัพธ์
องค์การบริห ารส่ว นจังหวัดเพชรบูรณ์ มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน
(85 คะแนนขึ้นไป)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๖
(พ.ศ.2566-2570)

2.2.2 การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(5) มาตรการ NO Gift Policy
1. หลักการและเหตุผล
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้การ
พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่
เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ประเด็นปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้กำหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจ ริตและประพฤติมิช อบ และเป็นตัว อย่างในการบริห ารงานด้ว ยความซื่อตรงและรับผิดชอบ
กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ในท้องถิ่น มีการบริห ารให้เป็น ไปตามหลั ก การบริห ารกิจ การบ้ านเมื องที ่ดี ให้ความสำคั ญ กั บ
การต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงาน
เพื่อป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการ
จั ด ทำมาตรการ NO Gift Policy ขึ ้ น เพื ่ อ หลี ก เลี ่ ย งการกระทำอั น อาจมี ผ ลต่ อ ดุ ล พิ น ิ จ หรื อ
การตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์
2) เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy
3. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บ ริห ารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์ การบริห ารส่ว นจั ง หวั ด
เพชรบูรณ์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗
(พ.ศ.2566-2570)

4. วิธีดำเนินการ
1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดทำมาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ –
ไม่ให้”
2) จั ด ทำประกาศใช้ NO Gift Policy พร้ อ มแนวทางการดำเนิ น การตามมาตรการ
NO Gift Policy
3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy
4) เผยแพร่ ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุ คคลภายในองค์ กรและสาธารณชนให้
รับทราบโดยทั่วกัน
5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy
6) รายงานผลการดำเนินการ
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
6. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
7. ผู้รับผิดชอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จำนวน 1 ฉบับ
2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบู ร ณ์ ดำเนิ น การตามแนวทาง NO Gift Policy จำนวนร้ อ ยละ 100 (สำรวจโดยใช้
แบบประเมิน/แบบสำรวจ)
ผลลัพธ์
ผู้บ ริห ารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์ การบริห ารส่ว นจั ง หวั ด
เพชรบูรณ์ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องสินบน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๘
(พ.ศ.2566-2570)

(6) โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
1. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อย
ต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวก และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟัง และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับ การ
บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
โดยนำแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความเสมอภาค ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคำนึงถึงการจัดทำบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่ และ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้น ๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใช้
อำนาจอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และ
คำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวก
พ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่ และผู้ที่มาประกอบกิจการในพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ
เพื่อให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และ
อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อกำกับ
ให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิด
ความความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
2) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
3) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น
4) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิด
ความเชื่อมั่นในองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๙
(พ.ศ.2566-2570)

3. กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่กองคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
4. วิธีดำเนินการ
1) ผู้บริหารกำหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไว้ในพันธกิจของหน่วยงาน
2) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามพันธกิจการให้บริการอย่างเท่าเทียม
3) ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทาง/แผนงานในการดำเนินงาน
4) จัดทำแนวทาง/แผนงานการดำเนินงาน
5) ชี้แจงแนวทาง/แผนการการดำเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) ดำเนินการตามแนวทาง/แผนการดำเนินงาน
7) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
8) รายงานผลการดำเนินการ
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
6. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการกำหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันเป็นพันธกิจของหน่วยงาน
2) มีแนวทาง/แผนการดำเนินงานในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
ผลลัพธ์
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๗๐
(พ.ศ.2566-2570)

(7) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
1. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสำคัญในการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยการจัดทำ “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ” เพื่อปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่ว ยงาน
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส
เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในหน่วยงาน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
3. กลุ่มเป้าหมาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
4. วิธีดำเนินการ
1) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
2) ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อดำเนินการ ดังนี้
2.1) วิเคราะห์ผ ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
2.2) จัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส โดยต้องมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงาน
ผล เป็นต้น
3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบน
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงช่องทางอื่นๆ
4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการมาตรการเพื่ อขับเคลื ่ อ น
คุณธรรมและความโปร่งใส
5) ปฏิบัติตามมาตรการ
6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ
7) รายงานผลการดำเนินการ
8) เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๗๑
(พ.ศ.2566-2570)

5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
6. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
7. ผู้รับผิดชอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีมาตรการเพื่อขับ เคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์
ผลลัพธ์
องค์การบริห ารส่ว นจังหวัดเพชรบูรณ์ มีผ ลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน
(85 คะแนนขึ้นไป)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๗๒
(พ.ศ.2566-2570)

(8) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยให้มีอำนาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้า
มามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
การขับ เคลื่อนการพัฒ นางานขององค์ กรปกครองส่ว นท้องถิ่นให้ม ีศักยภาพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้
ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมี
มาตรฐานในการทำงานที่เป็น รูป ธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานที่โ ปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบการทำงานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนำไปสู่การ
สร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
เป็น ไปตามหลักคุณธรรม จริย ธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคลขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์
2) เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้
3) เพื่อเป็น การป้ องกัน การทุจ ริต ในการแสวงหาประโยชน์จ ากการปฏิ บั ติ งานด้ า น
บริหารงานบุคคล
4) เพื ่ อ ปรั บ ปรุ ง กลไกการปฏิ บ ัต ิ ร าชการด้ า นบริห ารงานบุค คลของหน่ว ยงานให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทำงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๗๓
(พ.ศ.2566-2570)

3. กลุ่มเป้าหมาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
4. วิธีดำเนินการ
1) ผู้บริหารกำหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ
2) จัดประชุมหน่วยงานชี้แจงบทบาทอำนาจและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
3) จัดตั้งคณะทำงานเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบริหารงานของผู้บริหารและ
รวบรวมความเห็นเสนอต่อผู้บริหาร
5) คณะทำงานพิจารณากำหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล เช่น
- มาตรการป้องกันแนวทางการได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้
ทำงานส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ
- มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ใน
การเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร
- มาตรการการนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร (ITA) มาใช้ใน
การเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร
- มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งตั้ง
ให้เป็นพนักงาน
- มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
ฯลฯ
6) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
7) ดำเนินการตามมาตรการ
8) รายงานผลการดำเนินการ
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
6. งบประมาณดำเนินการ
จำนวนเงิน 10,000.- บาท
7. ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๗๔
(พ.ศ.2566-2570)

8. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
- มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จำนวน 1 มาตรการ
ผลลัพธ์
- ข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ลดลง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๗๕
(พ.ศ.2566-2570)

(9) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่ง
ของการบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรง
กระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการ
พิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่ องลำดับต้นๆ ของเรื่องการ
บริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้ดำเนิน
กิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและ
สามารถตรวจสอบได้
3. กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
4. วิธีดำเนินการ
1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ และ
หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และ
ข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้
พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่น
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเสนอมา

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๗๖
(พ.ศ.2566-2570)

5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
6. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
7. ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ 80 (สำรวจโดยแบบประเมิน)
ผลลัพธ์
ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๗๗
(พ.ศ.2566-2570)

(10) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี”
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธ ี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที ่ ดี
ซึ่งกำหนดให้มีการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
องค์การบริหารส่วนจั งหวัดเพชรบูรณ์จึงได้จัดทำกิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” เพื่อติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี และดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบีย บประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์จะต้องทำตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีส่วนร่วมในการ
ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
2) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ
3) เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 บุคลากรฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
3.2 บุคลากรทุกสำนัก/กอง/ฝ่ายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
4. วิธีดำเนินการ
1) จัดตั้งคณะทำงานควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2) จัดประชุมบุคลากรทุกสำนั ก/กอง/ฝ่า ย เพื่อติดตามความก้าวหน้า การเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ มี ก ารรายงานการใช้ จ ่ า ยงบประมาณ
ประจำเดือน/ประจำไตรมาส
3) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยั น
ความถูกต้อง (Cross Check)
4) ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่คณะทำงานกำหนด
5) รายงานผลการดำเนินการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๗๘
(พ.ศ.2566-2570)

5. ระยะเวลาดำเนินการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
6. งบประมาณดำเนินการ
6.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่ใช้งบประมาณ
6.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570 ใช้งบประมาณปีละ จำนวน 10,000.- บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
7. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง
2) มี ก ารดำเนิ น การตรวจสอบการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ ในลั ก ษณะการสอบยั น
ความถูกต้อง (Cross Check)
ผลลัพธ์
ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณลดลงร้อยละ 80

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๗๙
(พ.ศ.2566-2570)

(11) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยให้มีอำนาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้า
มามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งจะ
ส่ ง ผลให้ ต อบสนองความต้ อ งการของประชาชนในท้ อ งถิ ่ น ได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ทั ้ ง นี ้ ก ารเพิ ่ ม ขึ้ น
ของประชากร ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวั ตน์ที่ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ได้มากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ ่ ง ในด้ า นการให้ บ ริ ก ารทั ้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ จึ ง ได้ จ ั ด ทำโครงการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บ ริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถ
พัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และสามารถปรับปรุง
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักการบริหาร
จัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1) เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์
2.2) เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
2.3) เพื่อสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
3. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
4. วิธีดำเนินการ
4.1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้
4.1.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๘๐
(พ.ศ.2566-2570)

4.1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4.1.4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4.1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
4.1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่น
4.2) จั ด ทำระบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาชนผู ้ ม าติ ด ต่ อ หรื อ รั บ บริ ก าร
ณ จุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุ่มแสดง
ความพึงพอใจแบบธนาคาร
4.3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน
4.4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
4.5) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชน
ได้รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว
เสียงตามสาย หอกระจายข่าวเป็นต้น
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
6. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ
จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
7. ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติลดลง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๘๑
(พ.ศ.2566-2570)

(12) โครงการพั ฒ นาระบบการให้ บ ริ ก ารผู ้ ป ระกอบการโรงแรม และผู ้ ค ้ า น้ ำ มั น ในเขต
จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
1. หลักการและเหตุผล
การขับเคลื่อนองค์กรโดยการพัฒนาระบบงานบริการ ให้อยู่ในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Service) ได้เข้ามามีบ ทบาทสำคัญอย่างยิ่ง โดยทำให้ผู้รับบริการได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว
ด้วยความโปร่งใส และสามารถปรับตัวให้ตรงกับความต้องการใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา ประกอบการ
ปรับปรุงรูปแบบการบริการด้วย e-Service จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1.2 ภาครัฐมี
ความเชื่อมโยง ในการให้ บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบ
การบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การ
วิเคราะห์ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบาย และการให้บริการภาครัฐ นอกจากนั้น
การพัฒนางานบริการภาครัฐในรูปแบบ e-Service นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งให้ทุกหน่วยงานนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชน
อย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภ าพ อีกทั้งต้องเป็นระบบที่
ประชาชนสามารถตรวจสอบ ความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐได้อีกด้วย ซึ่งองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่บริการสาธารณะ และอำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนตามภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการให้บริการผู้ ประกอบการโรงแรม และผู้ค้าน้ำมัน
ในเขตจังหวัดเพชรบูร ณ์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ แ ก่
ประชาชนผู้รับบริการ โดยทำให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีความโปร่งใส
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้อง
เดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก
2) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของผู้ประกอบการโรงแรม และผู้ค้า
น้ำมันในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่ งใสในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน
3. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการโรงแรม และผู้ค้าน้ำมันในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๘๒
(พ.ศ.2566-2570)

4. วิธีดำเนินการ
1) แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำระบบการให้บริการผู้ประกอบการโรงแรม และผู้ค้า
น้ำมันในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
2) กำหนดภารกิจในการให้บริการผู้ประกอบการโรงแรม และผู้ค้าน้ำมันในเขตจังหวัด
เพชรบูรณ์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
3) จั ด ทำระบบการให้ บ ริ ก ารผู ้ป ระกอบการโรงแรม และผู ้ ค ้ า น้ ำ มั น ในเขตจั งหวัด
เพชรบูรณ์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยผู้ประกอบการโรงแรม และผู้ค้าน้ำมันในเขต
จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้รับบริการสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านทางเว็บไซต์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเป็นช่องทา งที่ช่วยอำนวย
ความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก
เช่น ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์
4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการผู้ประกอบการโรงแรม และผู้ค้าน้ำมัน
ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิก ส์ (E-Service) เช่น เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์สื่อออนไลน์ ฯลฯ
5) จัดทำคู่มือ/แนวทางการใช้งานระบบการให้บริการผู้ประกอบการโรงแรม และผู้ค้า
น้ำมันในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
6) จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการ E-Service โดยแยกข้อมูลเป็นรายเดือนให้ครบทุกเดือน
7) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
8) รายงานผลการดำเนินการ
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
6. งบประมาณที่ดำเนินการ
งบประมาณจำนวน 200,000.- บาท
7. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีระบบการให้บริการผู้ประกอบการโรงแรม และผู้ค้าน้ำมันในเขตจังหวัดเพชรบู รณ์
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) อย่างน้อย 1 ภารกิจ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๘๓
(พ.ศ.2566-2570)

ผลลัพธ์
1) ผู้ประกอบการโรงแรม และผู้ค้าน้ำมันในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้รับบริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ)
2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๘๔
(พ.ศ.2566-2570)

2.2.3 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(13) มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
1. หลักการและเหตุผล
องค์การบริ ห ารส่ว นจั งหวั ดเพชรบูร ณ์ ให้ ความสำคั ญกับ การป้ องกั นการทุ จริ ต และ
ยกระดับมาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน จึงได้ดำเนินการจัดทำ “แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)” เพื่อให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์บริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อยกระดับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์
2) เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
3. กลุ่มเป้าหมาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
4. วิธีดำเนินการ
1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
2) ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต,วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่กำหนด รวมถึง
รายงานการทำแผนฯแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯ ให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. ทาง
ระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E – PlanNACC) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th
เป็นต้น
4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้ าใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๘๕
(พ.ศ.2566-2570)

7) รายงานผลการดำเนิ น การแก่ ผ ู ้บ ริ ห ารและหน่ว ยงานที ่ เ กี ่ย วข้ อ ง เช่ น รายงาน
การทำแผนฯ ให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E–PlanNACC) ทางเว็บไซต์
สำนักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น
8) เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
6. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
7. ผู้รับผิดชอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570
ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน
(85 คะแนนขึ้นไป)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๘๖
(พ.ศ.2566-2570)

2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
2.3.1 จัดทำข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล
(14) กิจกรรม“การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์”
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1
บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล
การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ
ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 12 กำหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45
กำหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดให้มีการจัดทำข้อตกลงและติดตามผล
การปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์กับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และหัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการ
กอง และให้มีการลงนามจัดทำข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/
กอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
2. เพื่อใช้เป็น แนวทางในการประเมินผลการปฏิบ ัติร าชการระดั บสำนั ก/กอง/ฝ่ า ย
ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
3. กลุ่มเป้าหมาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๘๗
(พ.ศ.2566-2570)

4. วิธีดำเนินการ
4.1 จั ด ทำข้ อ ตกลงผลงานกั บ ผู ้ ใ ต้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาเป็ น ลายลัก ษณ์ อ ั ก ษรอย่ า งชั ด เจน
โดยจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานตามข้อตกลง
การปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามที่กำหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัด
ในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้
4.1.1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
4.1.2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
4.1.3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
4.1.4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1.5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
4.1.6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4.2 ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัด และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4.3. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
คำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น
- ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด
และผู้จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารของหน่วยงานในการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว
4.4 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนด
4.5 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้
คะแนน
4.6 ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบตั ว ชี ้ ว ั ด ผลการปฏิ บ ั ต ิ ร าชการ กรณี ที่
การประเมินผลการปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
4.7 รายงานผลการดำเนินงาน
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๘๘
(พ.ศ.2566-2570)

6. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กองราชการ
ผลลัพธ์
จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๘๙
(พ.ศ.2566-2570)

2.3.2 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดำเนินการ
เกี่ยวกับการบริการประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการ
และในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(15) โครงการจัดทำคู่มือสำหรับผู้ประกอบการโรงแรม และผู้ค้าน้ำมันในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปั จ จุ บ ั น หน่ ว ยงานภาครั ฐ มี ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการอนุ ญ าตจำนวนมาก กำหนดให้
การประกอบกิจการของ ประชาชนต้องผ่านการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน
และการแจ้ง ในการขออนุญาต ดำเนินการต่าง ๆ กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าแห่งเดียว หรือหลายแห่ง
อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้กำหนด ระยะเวลา เอกสาร และหลักฐานที่จำเป็น รวมถึงขั้นตอนในการ
พิจารณาไว้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่าง
มาก และเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก
ดังนั้น เพื่อให้มีกฎหมายกลางที่มีหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือ
หลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอ สถานที่ให้บริการ ค่าธรรมเนียม อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนของประชาชน
และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการให้บริการของภาครัฐ ให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการ
ใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบที่ชัดเจน จึงจำเป็นต้องจัดทำ
คู่มือสำหรับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่กำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้อง
จัดทำ “คู่มือสำหรับประชาชน” เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการโรงแรม และผู้ค้าน้ำมัน
ที่มารับบริการโดยตรงหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถ
สืบค้นได้จากเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. 2558 กำหนด
2) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของผู้ประกอบการโรงแรม
และผู้ค้าน้ำมัน โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย
เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอ สถานที่ให้บริการ
3) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติ ดต่อขอรับบริการของผู้ประกอบการโรงแรม และผู้ค้า
น้ำมัน
4) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๙๐
(พ.ศ.2566-2570)

3. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการโรงแรม และผู้ค้าน้ำมันในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
4. วิธีดำเนินการ
1) แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำคู่มือสำหรับผู้ประกอบการโรงแรม และผู้ค้าน้ำมัน
ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคู่มือสำหรับผู้ประกอบการโรงแรม และผู้ค้า
น้ำมันในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
3) จัดทำคู่มือสำหรับผู้ประกอบการโรงแรม และผู้ค้าน้ำมันในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ ขั้นตอน และระยะเวลา
ในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ เป็นต้น
4) ปิดประกาศคู่มือสำหรับผู้ประกอบการโรงแรม และผู้ค้าน้ำมัน ณ จุดบริ การ และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
6. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนด เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผลลัพธ์
1) ผู้ประกอบการโรงแรม และผู้ค้าน้ำมันในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ที่รับบริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ)
2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๙๑
(พ.ศ.2566-2570)

(16) โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ รวมทั้ง
ภารกิจเกี่ยวกับการบริการ สาธารณะแก่ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เป็นจำนวนมาก
โดยบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นมี
ภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานที่หลากหลาย
ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอก
เส้นทางการทํางานที่มีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอน และรายละเอียดของ
กระบวนการต่าง ๆ มักจัดทําขึ้นสําหรับงานที่มีความซับซ้อน มีหลายขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับ
หลายคน สามารถปรั บ ปรุ ง เปลี ่ ย นแปลงเมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการปฏิบ ั ติ ง าน ทั ้ ง นี ้ เพื ่ อ ให้
ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรทําอะไรก่อนและหลัง ควรปฏิบั ติงานอย่างไร เมื่อใด
กับใคร
3) เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ เป้าหมายของ
องค์กร
4) เพื่อให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน
3. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
4. วิธีดำเนินการ
1) แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับ
เจ้าหน้าทีอ่ งค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
3) จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบั ติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้มีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น
เป็นคู่มือปฏิบัติงานภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๙๒
(พ.ศ.2566-2570)

4) ปิดประกาศคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูร ณ์ เพื่อให้บ ุคลากรองค์การบริห ารส่ว นจั งหวัดเพชรบูร ณ์ และประชาชนทราบ
โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่ว นจัง หวัด
เพชรบูรณ์ สื่อออนไลน์ ฯลฯ
5) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
6) รายงานผลการดำเนินการ
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
6. งบประมาณดำเนินการ
จำนวนเงินงบประมาณ 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้
การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ผลลัพธ์
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๙๓
(พ.ศ.2566-2570)

(17) โครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการผู้ประกอบการโรงแรม และผู้ค้าน้ำมันในเขตพื้นที่
จังหวัดเพชรบูรณ์
1. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือก
ปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยนำแนวทางตามหลักการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลัก นิติธรรม และความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
คำนึงถึงการจัดทำบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง
บริการนั้น ๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใช้อำนาจอื่น ๆ ขององค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น ต้องดำเนิน การโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และคำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อ
ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่มาประกอบกิจการในพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่แบ่งแยก
ด้าน เพศ ถิ่นกำหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอื่น ๆ สอดคล้องกับ
มาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ที่ได้กำหนดให้ส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการ
จากรั ฐ และการปฏิ บ ั ต ิ ภ ารกิ จ ของส่ ว นราชการต้ อ งเป็ น ไปโดยความซื ่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต สามารถ
ตรวจสอบได้
ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการให้บริการผู้ประกอบการโรงแรม และผู้ค้าน้ำมันในเขตพื้นที่
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ประกอบการโรงแรม และผู้ค้าน้ำมันในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ผู้ประกอบการโรงแรม และผู้ค้าน้ำมันในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
จึงได้จัดทำโครงการมาตรฐานการให้บริการผู้ประกอบการโรงแรม และผู้ค้าน้ำมันในเขตพื้นที่จังหวัด
เพชรบูรณ์
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงานให้บริการ
ผู้ประกอบการโรงแรม และผู้ค้าน้ำมันในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
อย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ
2) เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงแรม และผู้ค้าน้ำมันในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้รับบริการ
รับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการ และมาตรฐานการให้บริการ
3) เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงแรม และผู้ค้าน้ำมันในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้มารับ
บริการสามารถติดตามตรวจสอบการให้บริการได้
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๙๔
(พ.ศ.2566-2570)

3. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการโรงแรม และผู้ค้าน้ำมันในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
4. วิธีดำเนินการ
1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการให้บริการผู้ประกอบการโรงแรม และผู้ค้าน้ำมัน
ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
2) จัดให้มีการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการให้บริการผู้ประกอบการโรงแรม
และผู้ค้าน้ำมันในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
3) จัดทำประกาศมาตรฐานการให้บริการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธ ีการ และ
มาตรฐานที่ใช้ให้บริการ และประกาศให้ผู้ประกอบการโรงแรม และผู้ค้าน้ำมันในเขตพื้นที่จังหวัด
เพชรบูรณ์ ทราบโดยทั่วกัน
4) ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น
- ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
- ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการแก่ผู้ประกอบการโรงแรม
และผู้ค้าน้ำมันในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
5) เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการผู้ประกอบการโรงแรม และผู้ค้าน้ำมันในเขตพื้นที่
จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์การบริห ารส่วนจั งหวัด
เพชรบูรณ์ เช่น
- จั ด ทำป้ า ยแสดงแผนภู ม ิ ข ั ้ น ตอน มาตรฐานระยะเวลาให้ บ ริ ก ารอย่ า งชั ด เจน
พร้อมระบุผ ู้ร ับ ผิดชอบให้บ ริการในทุกกระบวนการ ณ ที่ทำการสำนักงานองค์การบริห ารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์
- จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติการ
ให้บริการผู้ประกอบการโรงแรม และผู้ค้าน้ำมันในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
- จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ
6) มีการติดตามประเมินผลการให้บริการตามมาตรฐานที่กำหนด โดยการประเมิ น
ความพึงพอใจในการให้บริการ
7) รายงานผลการดำเนินการ
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
6. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๙๕
(พ.ศ.2566-2570)

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) หน่วยงานมีมาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการให้บริการผู้ประกอบการ
โรงแรม และผู้ค้าน้ำมันในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
2) มีการเปิดเผยขั้นตอน และมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุ
ผู้รับผิดชอบงานให้บริการในทุกกระบวนการ ณ ที่ทำการและในเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์
ผลลัพธ์
1) ผู้ประกอบการโรงแรม และผู้ค้าน้ำมันในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ผู้รับบริการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2) จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการผู้ประกอบการโรงแรม และผู้ค้าน้ำมันในเขต
พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ลดลง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๙๖
(พ.ศ.2566-2570)

2.3.3 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ
แทน หรือการดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและประชาชน
(18) มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
1. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้มารับ
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการ
ติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือ
มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสำนัก กอง และ
ฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ ได้
รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ
ของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็น ไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แ ก่
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น พ.ศ. 2542 ได้ ก ำหนดอำนาจและหน้ า ที ่ ใ นการจัด ระบบบริ การ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีอำนาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้
โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวั งให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติ
ราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารงาน ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ดั ง นั ้ น เพื ่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการเป็ น ไปตามหลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ดี
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความ
ยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
2. วัตถุประสงค์
1) เพื ่ อ เป็ น การลดขั ้ น ตอนการให้ บ ริ ก ารประชาชนให้ ไ ด้ ร ั บ ความสะดวก รวดเร็ ว
เป็นธรรมตอบสนองความต้องการของประชาชน
2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3) เพื่อเป็น การกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริห าร
ทุกระดับ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๙๗
(พ.ศ.2566-2570)

4) เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริต
และประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ
3. กลุ่มเป้าหมาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
4. วิธีดำเนินการ
1) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ เช่น คำสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 4 ฉบับ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายให้
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริห ารส่วนจังหวัด และหัว หน้าส่วนราชการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น
2) จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ
3) จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
ในทุกเดือน
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
6. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
7. ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
ผลลัพธ์
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๙๘
(พ.ศ.2566-2570)

(19) มาตรการกระจายอำนาจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
1. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รูป แบบหนึ ่ง ที่ มี อ ำนาจหน้ า ที่ ในการจัด ทำบริก ารสาธารณะให้ แก่ประชาชนในท้ อ งถิ่ น
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก
ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ใน
การสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรค
อย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็น
สาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้
ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่ อภารกิจ ของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิ บัต ิง านเกิน ความจำเป็น ประชาชนได้ รั บ
การอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า
ดั ง นั ้ น เพื ่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการเป็ น ไปตามหลัก การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที ่ด ี ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก
จึงจำเป็นต้องมีมาตรการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็น
ธรรม ตอบสนองความต้องการของประชาชน
2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3) เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริห ารทุก
ระดับ
4) เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริต
และประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ
3. กลุ่มเป้าหมาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๙๙
(พ.ศ.2566-2570)

4. วิธีดำเนินการ
1) ดำเนินการชี้แจงให้ข้อมูล หน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบ แก่บุคลากรใน
หน่วยงาน
2) เพิ่มการมอบอำนาจบางเรื่องให้ระดับรองผู้บริหารหรือพนักงานท้องถิ่นในการอนุมัติ
อนุญาต
3) จัดทำคำสั่งมอบหมายผู้รักษาราชการแทนกรณีไม่อาจปฏิบัติงานได้
4) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ เช่น คำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมาย
ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
5) กรณีการลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดทำบัญชีสรุปการมอบ
อำนาจแนบท้ายคำสั่ง
6) กรณีอำนาจเฉพาะของผู้บริหารไม่สามารถมอบอำนาจได้ หรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบ
อำนาจให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ให้จัดทำเป็นคำสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย
7) จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ
8) จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
9) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
ในทุกเดือน
10) รายงานผลการดำเนินการ
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
6. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
7. ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีคำสั่งมอบหมายงาน,มอบอำนาจ,รักษาราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๐๐
(พ.ศ.2566-2570)

ผลลัพธ์
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึง
พอใจการให้บริการ)
2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๐๑
(พ.ศ.2566-2570)

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดทำงบประมาณ
(1) กิจกรรมจัดเวทีประชาคม
1. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม
อย่างกว้างขวางและเท่าเทียม โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มี
โอกาสแสดงออกถึงศักยภาพความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การรับรู้ ร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวัด เพชรบูร ณ์ ด ้ ว ยการจั ดทำกิ จ กรรมจั ด เวที ป ระชาคมขึ ้ น เพื ่ อ จะได้ มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในชุมชุน เพื่อนำมาเป็นข้อมูล การพัฒ นา ปรับปรุง จัดทำ แผนพัฒ นาท้องถิ่น อย่างมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง
2. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการดำเนิน
กิจการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
๒) เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
๓) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปั ญหา และ
ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
๔) เพื่อนำมาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๕) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม
๖) เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัด ทำแผน
ชุมชนและวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
4. วิธีดำเนินการ
๑) จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเวทีประชาคม
๒) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น
หรือเข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อกำหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ
ตามวันเวลา และสถานที่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ชี้นำ และครอบคลุมจำนวนประชากร
ตามสัดส่วนทุกพื้นที่อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๐๒
(พ.ศ.2566-2570)

๓) นำผล/ข้ อ เสนอต่ า ง ๆ จากการประชาคม/รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนไป
ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
๔) ติดตามประเมิน ผลการจัดทำแผนพัฒ นาท้องถิ่น เสนอผู้บริห าร และประกาศให้
ประชาชนทราบ
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
6. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
7. ผู้รับผิดชอบ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีการจัดประชุมเวทีประชาคมครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่ อย่างเสมอภาค และ
เท่าเทียมกัน
ผลลัพธ์
๑) ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
๒) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน
๓) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๐๓
(พ.ศ.2566-2570)

(2) โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540, แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546 มาตรา 45 องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจและ
หน้าที่จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติม ฯลฯ และข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็น
อำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
กำหนดให้มีการจัดประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน ประเด็นการ
พัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา โดยนำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ มาพิจารณา
ประกอบการจั ด ทำแผนพั ฒ นาท้อ งถิ ่ น อี ก ทั ้ ง ตามหนั ง สือ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที ่ ส ุ ด ที ่ มท
0810.3/ว2931 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาดังกล่าว
เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กำหนด จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การจัด ทำแผนพัฒ นาขององค์ การบริห ารส่ว นจังหวั ดเพชรบูรณ์ มีข้อมู ล
โครงการพัฒนาที่ชัดเจน
2.2 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน
2.3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
3. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
3.1 การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
3.2 การประชุมทบทวน กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเพชรบูรณ์/แผนพัฒนาท้องถิ่น
3.3 การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด
3.4 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์
3.5 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
3.6 การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๐๔
(พ.ศ.2566-2570)

รวมทั้งการจัดทำรูป เล่ม กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
4. พื้นที่ดำเนินการ
ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
5. วิธีดำเนินงาน
5.1 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.๒ จัดซื้อ/จัดจ้าง
5.๓ ดำเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผล
๕.5 ติดตามและประเมินผล
6. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ 256๖ – ๒๕๗๐
7. งบประมาณดำเนินการ
ปีงบประมาณละ 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ทำให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ถูกต้อง
ตามระเบียบที่กำหนด
8.2 สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนได้
8.3 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
9. การติดตามประเมินผล และตัวชี้วัดผลสำเร็จโครงการ
การติดตามประเมินผล โดยใช้การติดตามและประเมินผลด้วยตนเอง (SAR)
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๐๕
(พ.ศ.2566-2570)

3.1.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน
(3) โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริห ารส่ว นจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติ ม ถึ ง
ฉบั บ ที ่ 4 พ.ศ. 2552 พระราชบั ญ ญั ต ิ ก ำหนดแผนและขั ้ น ตอนการกระจายอำนาจให้ แ ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการ
จัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ด้านการจัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบปลอดภัย ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน
และโบราณสถาน และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ , แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) กำหนดให้ผู้บริหาร
ท้ อ งถิ ่ น เสนอผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลต่ อ สภาท้อ งถิ ่น และคณะกรรมการพัฒ นาท้ อ งถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่ น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี
การติดตามและประเมินผล และการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ
เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ทราบว่า โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมายมากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม่ รวมถึงผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลจะได้ข้อมูลที่แสดงถึงความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง
แก้ไขการดำเนินโครงการในครั้งต่อๆ ไป ดั งนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดทำ
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูล
ในการพิจารณาวางแผนการดำเนินงานการจัดบริการสาธารณะในปีต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์
2. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
๒) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและได้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีต่อการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์
3) เพื่อประเมินคุณภาพ การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
4) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
๕) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เกิด
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๐๖
(พ.ศ.2566-2570)

3. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
4. วิธีดำเนินการ
๑) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
๒) จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
๓) จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ
๔) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
(๑) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน ๒ คน
(๒) ผู้แทนสมาชิกสภา ๒ คน
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ คน
(๔) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๕) หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(๖) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี้
(๑) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ต าม
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(๒) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบู รณ์ ปีละ ๒
ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อนำผลที่ได้จาก
การประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
(๓) จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของระบุ
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำปี
(๔) ดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มอบหมาย
๕) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
๖) ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
๗) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริห าร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๘) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
๙) เผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ ผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ เสียงตามสาย บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
๑๐) รายงานผลการดำเนินการ
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
6. งบประมาณดำเนินการ
ปีงบประมาณละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๐๗
(พ.ศ.2566-2570)

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
๑) มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
๒) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุง
แก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๐๘
(พ.ศ.2566-2570)

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
3.2.2 มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบ
ถึงการได้รับเรื่องระยะเวลาและผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
(4) มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
1. หลักการและเหตุผล
องค์การบริห ารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เล็งเห็นความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็น
การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการนำมาพัฒนา
ปรับปรุงการดำเนินงานบริการสาธารณะและการบริห ารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้จัดทำมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพื่อ
กำกับติดตามในการจัดการเรื่ องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุง
ขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้ง
ผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและ
เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชน
รับทราบอย่างทั่วถึง
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่าง
เหมาะสม
2) พั ฒนาปรั บปรุ งขั ้ นตอน ช่ องทางการร้ องเรี ยน กระบวนการจั ดการแก้ ไขปั ญหา
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ให้มี
ความรวดเร็ว สะดวก และเหมาะสม
3. กลุ่มเป้าหมาย
ภาคประชาชนและบุคลากรในเขตพื้นที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๐๙
(พ.ศ.2566-2570)

4. วิธีดำเนินการ
1) จัดตั้งคณะทำงานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์
2) ประชุมคณะทำงานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก
3) คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
- กำหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์ การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
- กำกั บ ติ ด ตามให้ ห น่ ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งจั ด ให้ ม ี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่
กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
- กำหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการ
แก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียน
ต่าง ๆ
- กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดำเนินการแก้ไขข้อ
ร้องเรียนอย่างเหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้
ผู้ร้องเรียนทราบ
- กำหนดให้ห น่ว ยงานที่รั บผิ ดชอบเรื่ องร้ องเรีย น/ร้ อ งทุ กข์ มีการแจ้งผลการ
ดำเนินการหรือความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตาม
เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง
3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิช อบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน
- จัดทำคู่มือหรือแนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียด
วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้ นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น
- กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
- กำหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทาง
ทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
- จัดทำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน
- จัดทำข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อ ง เรื่องที่
ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ฯลฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๑๐
(พ.ศ.2566-2570)

4) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทางการจัดการ
ต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน
6) จัดทำฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และกำหนดแนวทางในการป้องกัน และ
แก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมขึ้นอีก
7) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางแก้ไขและเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ
8) คณะทำงานฯ กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามมาตรการ
9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ
10) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
แก้ไขให้ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570
6. งบประมาณดำเนินการ
ไม่มีงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
7. ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
และกระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียน
4) มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ
รวมทั้ง มีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง
5) มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ให้สามารถตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
ได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่กำหนดไว้
ผลลัพธ์
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชนที่ร้องมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ต้องได้รับการพิจารณาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๑๑
(พ.ศ.2566-2570)

3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชนในการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต
3.3.2 ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนมีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
3.3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
(5) โครงการสร้า งเครือข่า ยภาคประชาชนเพื่อเฝ้า ระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์
1. หลักการและเหตุผล
สภาพปั ญ หาการทุ จ ริต มั ก เกิ ดจากการใช้ อ ำนาจของเจ้าหน้าที่ของรั ฐที่ ม ุ่ งแสวงหา
ผลประโยชน์ ปัญหาการทุจริตจึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ
ประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จ ะป้อ งกัน และปราบปรามการทุจริต อย่ างจริ งจัง และต่ อเนื ่ อ ง
โดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชน
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ
การทุจริต จึงได้จัดทำกิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์
ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้ อมูล
ข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตใน
ชุมชน
2.2 เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
3. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
4. วิธีดำเนินการ
4.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
4.2 ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมการดำเนินโครงการ
4.3 กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน เฝ้าระวังและ
ต่อต้านการทุจริต
4.4 จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต
4.5 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
4.6 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ
4.7 รายงานผลการดำเนินการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๑๒
(พ.ศ.2566-2570)

5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
6. งบประมาณดำเนินการ
งบประมาณจำนวน 400,000.- บาท ต่อปี
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีประชาชนเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 100 คน
ผลลัพธ์
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริตเพิ่มมากขึ้น

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๑๓
(พ.ศ.2566-2570)

มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบ การดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
การทุจริต
4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน
(1) โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
1. หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการ
ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คำปรึกษากับฝ่าย
บริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลด
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่แทรกอยู่ในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่
กำหนด โดยผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหาร เพื่อจะช่วยให้ส ามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมี
มาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทาง
ราชการ
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ป้องกันการประพฤติมิช อบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทำให้ก าร
ดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
2) เพื่อเป็น มาตรการถ่ว งดุล แห่งอำนาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการ
จัดสรร การใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
3) เพื ่ อ นำผลการตรวจสอบภายในไปใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความสำเร็จของงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๑๔
(พ.ศ.2566-2570)

3. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
4. วิธีการดำเนินการ
1) จัดทำแผนปฏิบ ัติงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้มีห น่วยงานหรือเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ และให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
2) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และ
วิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึง
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และ
ประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
3) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน
รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นไปตามนโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา
และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุ กประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภ าพ
ประสิทธิผล และประหยัด
4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่
ทางราชการกำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และ
สอดคล้องกับนโยบาย
5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพื่อนำข้อมูลไปใช้
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และ
ป้องกันการทุจริต รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความสำเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน
5. ระยะเวลาการดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
6. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่ มีความเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่
2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๑๕
(พ.ศ.2566-2570)

ผลลัพธ์
1) มี ก ารนำผลการตรวจสอบภายในไปปรั บ ปรุ ง เพื ่ อ ให้ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต มี
ประสิทธิภาพ
2) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดย
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
3) การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ 5

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๑๖
(พ.ศ.2566-2570)

4.1.2 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน
(2) กิจกรรมติดตามประเมินผลควบคุมภายใน
1. หลักการและเหตุผล
ระบบการควบคุ ม ภายในเป็น กลไกที ่ ส ำคั ญ และเป็ น เครื ่ อ งมื อ ในการบริห ารงานใน
หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะ
ช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและ
การจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ
ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของ
กฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไป
ที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการ
กำหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน
จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่
ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ
หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการ
ควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิดความเสียหายใน
หน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหน้าที่และ
มอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพีย งคนเดีย ว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ตลอดจนขาดการประเมินและการบริ หารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น
และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
เพื ่ อ ให้ อ งค์ ก รมี แ นวทางในการกำหนดระบบการควบคุ ม ภายในให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสมกั บ การปฏิ บ ัต ิ ง านในหน่ว ยงาน จึ ง ได้ ก ำหนดกิ จ กรรมการติด ตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้การปฏิบ ัติ งานเป็ น ไปอย่ างมี ประสิ ทธิภ าพและประสิทธิผ ล ทำให้การใช้
ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น
ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
2) เพื ่ อ ให้ ม ี ข ้ อ มู ล และรายงานทางการเงิ น ที ่ ถ ู ก ต้ อ งครบถ้ ว นและเชื ่ อ ถื อ ได้
สร้ า งความมั ่ น ใจแก่ ผ ู ้ บ ริ ห ารในการตั ด สิ น ใจเกี ่ ย วกั บ การบริ ห ารและการปฏิ บ ั ต ิ ง าน และ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3) เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๑๗
(พ.ศ.2566-2570)

4) เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์
3. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
4. วิธีดำเนินการ
1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5
2) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8
ประกอบด้วย
(1) การรั บ รองว่ า การควบคุ ม ภายในของหน่ ว ยงานเป็ น ไปตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3
(2) การประเมิ น องค์ ป ระกอบของการควบคุ ม ภายใน (รายงานการประเมิ น
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน : ปค.4)
(3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
(รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5)
(4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน (รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6)
3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9
4) นำผลการประเมินไปปรับปรุ งงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้น
5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์
ของหน่วยงานและสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน
5. ระยะเวลาการดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
6. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๑๘
(พ.ศ.2566-2570)

8. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันการทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข
ผลลัพธ์
1) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก)
2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส
3) การทุจริตระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ 5
4) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๑๙
(พ.ศ.2566-2570)

4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(3) มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
1. หลักการและเหตุผล
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยกำหนดตัว ชี้ว ัด ไว้ว ่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้อ งมี ค ะแนนดัช นี ก ารรั บรู ้ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๓
คะแนน นอกจากนี้ ยังได้นำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่
เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2
(พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมี คะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนน
ไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้
คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้การ
ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งใน
การพัฒนาเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ เป็นหน่ว ยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจาย
อำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่ง
นำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง จึงกำหนดดำเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
2) เพื่อป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
3. กลุ่มเป้าหมาย
ทุกกองราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
4. วิธีดำเนินการ
1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ
2) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๒๐
(พ.ศ.2566-2570)

3) คณะทำงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการดำเนินงาน/การปฏิบัติห น้าที่/ การ
ดำเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
4) คณะทำงานดำเนิน การจัดทำนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริ ห าร
จัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
5) ดำเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความ
เสี่ยง ระดับความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และช่องทางอื่นๆ
6) มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง
การทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความ
เสี่ยงการทุจริตอย่างเคร่งครัด
7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
8) รายงานผลการดำเนินการ
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
6. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
7. ผู้รับผิดชอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดำเนิน
โครงการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต จำนวน 1 ชุด
2) มีน วัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริห ารจัดการความเสี่ยงของการ
ดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต อย่างน้อยจำนวน 5 เรื่อง
3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง
ระดับ ความเสี่ย ง มาตรการและการดำเนินการในการบริห ารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง
(เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์)
ผลลัพธ์
เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริ ตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ลดลง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๒๑
(พ.ศ.2566-2570)

4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้
(4) โครงการส่ ง เสริ ม ความรู ้ ด ้ า นกฎ ระเบี ย บ และกฎหมายที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งสำหรั บ ผู ้ บ ริ ห าร
ข้าราชการ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
1. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจาก
ประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้น
เป็น ประจำไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือ
กฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ผู้บริหารท้องถิ่ นต้องตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า
ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และสมาชิ กสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมาย
การขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส ่ว นบุคคลและประโยชน์ส ่วนรวม และแนวทางการปฏิบัติส ำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จึงได้
จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหาร ข้าราชการ
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ข้าราชการ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ
3. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร ข้าราชการ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๒๒
(พ.ศ.2566-2570)

4. วิธีดำเนินการ
4.1 จัดทำโครงการ
4.2 กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหาร ข้าราชการ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
4.3 จัดเตรีย มการอบรม ได้แก่ จัดทำกำหนดการ ประสานวิทยากร จัดทำเอกสาร
ประกอบการอบรม จัดเตรียมสถานที่ เชิญกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ
4.4 อบรมให้ความรู้ตามกำหนดการ
4.5 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ
4.6 รายงานผลการดำเนินการ
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
6. งบประมาณดำเนินการ
งบประมาณจำนวน 20,000.- บาท
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1. มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหาร ข้าราชการ
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
2. ผู้บริหาร ข้าราชการ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีองค์ความรู้
ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ 80 ของจำนวนผู้เข้ารับการอบรม
ผลลัพธ์
ผู้บ ริห าร ข้าราชการ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ว นจังหวัดเพชรบูรณ์ บริห าร
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๒๓
(พ.ศ.2566-2570)

4.2.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด
(5) กิจกรรม “ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์”
1. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความ
พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการ
ประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การส่ ง เสริม สมาชิก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด เพชรบู รณ์ ให้ ม ี บ ทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกสำคัญที่ใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระ
เต็มที่ในการดำเนิน งาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอย
ควบคุมดูแลการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและ
ถูกต้อง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศ
การทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนำไปสู่ความ
โปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต
จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ว นจังหวัดเพชรบูรณ์ในการ
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
2.2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
3. กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 30 คน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๒๔
(พ.ศ.2566-2570)

4. วิธีการดำเนินงาน
4.1 จั ด ทำคู ่ ม ื อ เอกสารที ่เ กี ่ ยวข้อ งเพื ่ อ ให้ส มาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด
เพชรบูรณ์ใช้สำหรับการประชุม
4.2 จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น
และความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4.3 แต่ ง ตั ้ ง สมาชิก สภาองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด เพชรบู รณ์ เป็ น คณะกรรมการ
ตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ เช่น คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจำปี คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
5. ระยะเวลาดำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
6. งบประมาณดำเนินการ
งบประมาณจำนวน 30,000.- บาท ต่อปี
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1. จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น
และความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและ
อำนาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
ผลลัพธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้
ในการตรวจสอบ ติ ด ตาม และประเมิ นผลการปฏิบ ัต ิง านของฝ่ า ยบริ ห าร ด้ ว ยความเป็นธรรม
ตรงไปตรงมา

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๒๕
(พ.ศ.2566-2570)

4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(6) มาตรการจั ด การในกรณี ไ ด้ ท ราบ หรื อ รั บ แจ้ ง หรื อ ตรวจสอบพบการทุ จ ริ ต ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัป ชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวี
ความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคง
ของชาติ เป็นปัญหาลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและ
มักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อ
กระแสการกระจายอำนาจ และความศรั ทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ม ี น โยบายใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลมาใช้ ใ นการ
บริหารงานส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององ ค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับ
การทุจริต จึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม
2) เพื ่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานของหน่ ว ยงานเป็ น ไปตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลและป้ อ งกั น
การทุจริตของหน่วยงาน
3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
3. กลุ่มเป้าหมาย
ภาคประชาชนและบุคลากรในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์
4. วิธีดำเนินการ
1) กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๒๖
(พ.ศ.2566-2570)

2) กำหนดกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียน
3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและ
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
4) กำหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) กำหนดกระบวนการและขั้นตอนในการลงโทษผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริต
6) กำหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการ
ดำเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
7) กำหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทำผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ
8) จัดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกั บเรื่องทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการ
จัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้
มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
(1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน
(2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน
(3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ
(4) ระยะเวลาในการดำเนินการ
และประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน
9) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่า ง ๆ ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันโดยโปร่งใสและเป็นธรรม
10) จัดทำข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
11) รายงานผลการดำเนินการ
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
6. งบประมาณดำเนินการ
ไม่มีงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๒๗
(พ.ศ.2566-2570)

8. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
ผลลัพธ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่
(พิจารณาจากจำนวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) (ถ้ามี)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๒๘
(พ.ศ.2566-2570)

4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยสำหรับผู้ร้องเรียน
(7) มาตรการจั ด ให้ ม ี ร ะบบและช่ อ งทางการรั บ เรื ่ อ งร้ อ งเรี ย นเกี ่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
1. หลักการและเหตุผล
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของ
ชาติ เป็นปัญหาลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและ
มักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อ
กระแสการกระจายอำนาจ และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ม ี น โยบายใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บาลมาใช้ ใ นการ
บริหารงานส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น และประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็ น
เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ ดำเนินการจัดทำมาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภ าพ สะดวก ปลอดภัย
สำหรับบุคลากรและประชาชน
2) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม
3. กลุ่มเป้าหมาย
ภาคประชาชนและบุคลากรในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์
4. วิธีดำเนินการ
1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์
ให้อยู่บนหน้าเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ต้องแยกต่างหากจากช่องทาง
ทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)และจัดให้มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วย
ตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
2) ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๒๙
(พ.ศ.2566-2570)

3) ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและ
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
4) ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
6. งบประมาณดำเนินการ
ไม่มีงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
7. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
สำหรับผู้ร้องเรียน
ผลลัพธ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่
(พิจารณาจากจำนวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๓๐
(พ.ศ.2566-2570)

