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คำนำ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มี
ความโปร่งใส ความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความ
เชื่อมั่นและศรัทธาในการทำงานของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น 

 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอได้พัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการ(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
ให้สอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และ
แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนำหลักธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน เป้าหมาย และประโยชน์ของการจัดทำแผน 
 ส่วนที่ ๒ ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ              
ใน ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แยกตาม ๔ มิติ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๕ โครงการ ดังนี้ 
  มิติที่ ๑ การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มิติที่ ๒ การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จำนวน ๑๔ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มิติที ่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จำนวน ๒ โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ 
  มิติที ่ ๔ การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 ส่วนที่ ๓ ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติ การป้องกัน 
การทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต            
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะนำไปสู ่เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นที ่ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ               
ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”  

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
 สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
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สารบัญ 
 

 หน้า  
ส่วนที่ ๑  บทนำ      ๕ - ๑๙ 
  ๑. การประเมินความเสี่ยงการทจุริตในองค์กร   
  ๒. หลักการและเหตุผล    
  ๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน  
  ๔. เป้าหมาย  
  ๕. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 

ส่วนที่ ๒  แผนปฏิบัตกิารปอ้งกันการทุจรติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)     ๒๐ - ๒๓ 
  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณในการดำเนินการ  
  แยกตามมิต ิจำนวน ๔ มิต ิ

ส่วนที่ ๓  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ                                                       ๒๔ - ๖๙ 
             ตามแผนปฏิบัตกิารปอ้งกันการทุจรติ (พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

มิติที่ ๑ การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
มิติที่ ๔ การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 
 

แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

ส่วนที่ ๑ 
 
บทนำ 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดใหรัฐพึงจัดใหมี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั ่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื ่อใช้เป็นกรอบในการ                  
จัดทำแผนต่าง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการ เพื่อใหเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว                
โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)  เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ               
แหงราชอาณาจักรไทยที ่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื ่อใหบรรลุผลตามวิสัยทัศนในปี พ.ศ. 2580 กลาวคือ                         
“ประเทศไทยมีความมั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแลว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ                  
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศ
ในหลากหลายมิติ ทั ้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเป็นคนดี เกง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส                        
และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้าน              
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนด 
ชี้วัดไววา ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) 
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกวา 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพ่ือใหบรรลุผลดังกลา่ว 
จึงได้นำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดเป็นตัวชี ้ว ัดและค่าเป้าหมายไววาหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA                
ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ตองได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กำหนด                 
ตัวชี้วัดไวว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยู ่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที ่เข้าร่วม                          
การประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ตองได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 
 องค์กรเพื ่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพรผลคะแนน               
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจำปี 2563 ผลปรากฏว่าประเทศไทย          
ได้ 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 แต่ในส่วนของอันดับได้ปรับตัวลดลง             
เป็นลำดับที ่ 104 จากอันดับ 101 ยอมสะท้อนให้ได้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริต                         
อย่างเร่งดวน 
 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7,850 แหง1 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ ตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจ
จากส่วนกลางลงสู่ทองถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นหลัก      
การจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญ   
ในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริต 
นำเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ ่นของตนเอง พัฒนาเพื ่อประโยชน สุขของประชาชนอย่างแท้จริงแลว 
ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหนาทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครอง
ชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแกไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ 
1 กรมส่งเสริมการปกครอง, สรุปข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ , สืบค้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม, 2565, http://www.dla.go.th/work/abt/ index.jsp 
สืบค้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม, 2565  
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สวนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไป
เพื ่อการคุ ้มครองประโยชนของประชาชนในท้องถิ ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั ้งมีส่วนร่วม                          
ในการตัดสินใจแกไขปัญหาในระดับพื้นที่ สวนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็น
ตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชนของประชาชนในท้องถิ่น 

 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
ได้แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผน      
ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2565            
เพื ่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการ                
ตามหลักการบร ิหารกิจการบ้านเมืองที ่ด ีหร ือหลักธรรมาภิบาล บังเก ิดประโยชน สุขแกประชาชน                               
อันเป็นการยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ ด้วยการสร้างกลไก           
ในการป้องกันการทุจริตขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ ได้เล็งเห็นความสำคัญและร่วมแสดงเจตจำนง                
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต                       
และนำแผนไปสู ่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตั ้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2565 เพื ่อให้องค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที ่ด ีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน อันเป็นการยกระดับมาตรฐาน               
การป้องกันการทุจริตให้ครอบคลุมพื ้นที ่ทั ่วทั ้งประเทศ ด้วยการสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริตขึ้น          
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้มีกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้มีความสอดคล้องกับ                    
แผน 3 ระดับท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 แผนระดับที่ 1 สอดคลองกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  
 แผนระดับที่ 2 สอดคลองกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้าน
การทุจร ิตและประพฤติม ิชอบ แผนการปฏิร ูปประเทศ ด ้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                              
และประพฤตมิิชอบ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย และนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติในส่วนเป้าหมายที่ให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแกไขการทุจริต
และประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัด คือ ค่าดัชนีการรับรู การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย และระด ับการม ีส ่วนร ่วมของประชาชน                       
ในการต่อต้านการทุจริต 
 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง คือ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยนำหลักธรรมาภิบาล สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทำแผน     
ปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล องกับกรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
 ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
เพ่ือให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่กำหนดไวว่าในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA 
ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ตองได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรูการ
ทุจร ิต (Corruption Perception Index - CPI) อยู ่ ในอันด ับ 1 ใน 43 และ/หร ือได ้คะแนนไม่ต ่ำกว่า                   
57 คะแนน 
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 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ จึงได้จ ัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต                   
(พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ือเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ 
เพื่อให้ ทุกสำนัก/กอง ในองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกัน
การทุจริต และเพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการในการดำเนินการเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถทำงานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม ทั้งนี้ ได้มุ่งเน้นให้การดำเนินการป้องกันการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการ            
ที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า 
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสนับสนุน            
ภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกค่านิยมของสังคม  ให้ประชาชนร่วมกันต่อต้าน           
การทุจรติประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้         
ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบ และการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน      
ที ่เหมาะสม จะช่วยลดความเสี ่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้าน            
การทุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือ
ประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี
การทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิด
ความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้          
เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ  ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิม 
ภาระงานแต่อย่างใด การประเมินความเสี ่ยงการทุจริตเป็นเครื ่องมือที ่ใช้ในการค้นหาหรือระบุจุดอ่อน 
(Weakness) ของระบบต่างๆ ภายในองค์กรที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริตและเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ 
(Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต  

 วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี ่ยงการทุจริต  คือ เพื ่อให้องค์การบริหาร            
ส่วนตำบลตันหยงลิมอมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน           
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

 ความเสี่ยง หมายถึง สิ่งต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบ            
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่จะเบี่ยงเบนไปจนไม่อาจบรรลุหรือประสบความสำเร็จตามที่องค์กำหนดไว้       
ได้มีความไม่แน่นอนและสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  

 การทุจริต หมายถึง การใช้อำนาจที ่ได ้มาหรือการใช้ทรัพย์ส ินที ่ม ีอยู ่ ในทางมิชอบ                       
เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อ่ืน การทุจริตอาจเกิด
ได้หลายลักษณะ เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการให้หรือการรับสิ นบน ทั ้งที ่เป็นเงินและสิ่งของ                 
การมีประโยชน์ทับซ้อน การฟอกเงิน การยักยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวาง กระบวนการยุติธรรม 

 การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจจ ัยและควบคุมกระบวนการปฏิบ ัต ิงาน เพื ่อลดมูลเหตุของโอกาสที ่จะทำให้เก ิดความเสียหาย                            
จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต 
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องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ 
 1. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร 
และการเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหนา้ที่         
การควบคุมไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
 2. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี ่ยนแปลง           
ทางเทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

 การประเมินความเสี ่ยงการทุจร ิตเป็นขั ้นตอนการระบุประเด็นความเสี ่ยงการทุจริต                   
และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต โดยการอธิบาย
รายละเอียดเหตุการณที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอน           
ในการดำเนินงานของกระบวนงานหรือโครงการที ่ทำการประเมินให้ละเอียดและชัดเจนมากที ่ส ุดว่า                   
ใคร ทำอะไร ที ่ไหน อย่างไร โดยผู ้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนงานหรือโครงการ (Risk Owners)               
และตัวแทนของหน่วยงาน อาจมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนไดสวนเสียภายนอกด้วยก็ได้ เนื่องจาก             
การประมินความเสี่ยงการทุจริต Risk Owners สวนใหญ่ไม่ยอมรับหรือบิดเบือนในความบกพรองของตนเอง  
ผู้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงไม่ใช่ Risk Owners เท่านั้น 

 การค้นหาความเสี ่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง           
มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ           
ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือเป็นการพยากรณลวงหน้า 
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหนา (Forward-looking information) 
โดยไม่คำนึงว่าหน่วยงานมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้วหรือ ไม่ โดยการมองความเสี่ยง              
การทุจริตด้วยข้อมูลที ่เลวร้ายที ่สุด (Worst Case) หลักการที ่สำคัญต้องไม่เอาปัญหาหรือข้อจำกัดจาก                
การบริหารงานในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากร คน พาหนะ ระบบเทคโนโลยีไม่มีหรือไม่พอ บุคลากรไม่มีความรู
ความเข้าใจ ไม่มีจิตสำนึก ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่การดำเนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมายมาปนกับความเสี ่ยง                 
การทุจริต เพราะจะทำให้ละเลยการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

❖ กิจกรรมการควบคุมการทุจริต (Fraud Control Activity) 
 กิจกรรมการควบคุมการทุจริตเป็นการกระทำที่จัดตั้งขึ้นโดยผ่านนโยบายและระเบียบปฏิบัติ  
ที่ช่วยให้มั ่นใจว่าแนวทางของฝ่ายบริหารในการลดความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดขึ้นในเชิงปฏิบัติ กิจกรรม             
การควบคุม การทุจริตเป็นระเบียบปฏิบัติหรือกระบวนการที ่ม ีเจตนาเฉพาะเพื ่อป้องกันการเกิดขึ้น                       
ของการทุจริต หรือตรวจจับได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดการทุจริตขึ้น กิจกรรมการควบคุมการทุจริตโดยทั่วไป              
อาจมองได้ว่าเป็นทั้งส่วนที่ใช้ป้องกัน (ออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ทุจริตหรือรายการที่นำไปสู่การทุจรติ) 
หรือส่วนที่ใช้ตรวจจับ (ออกแบบเพื่อให้สามารถค้นพบเหตุการณ์หรือรายการทุจริตหลังผ่านกระบวนการชั้นต้น
ที ่นำไปสู ่การทุจริต) การเลือก พัฒนานำมาใช้ และตรวจติดตามกิจกรรมการควบคุมเพื ่อการป้องกัน                   
และตรวจจับการทุจริตเป็นส่วนสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต กิจกรรมการควบคุมการทุจริต
เป็นเอกสารที ่กำหนดวิธีปฏิบัติและผู้รับผิดชอบในการระบุความเสี ่ยง และชนิดของการทุจริต  กิจกรรม              
การควบคุมการทุจร ิตจ ึงเป ็นส ่วนหนึ ่งขององค์ประกอบการบร ิหารความเส ี ่ยงด ้านการทุจร ิตของ                      
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การควบคุมภายในองค์กรเลือกพัฒนาและนำกิจกรรมการควบคุมมาใช้เกี่ยวกับการป้องกันและการตรวจจับ 
เพ่ือลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ทุจริตที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่ถูกตรวจพบได้อย่างทันเวลา 

❖ พฤติกรรมและปัจจัยที่ทำให้เกิดการทุจริต 
 ปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตจะประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยหลัก ดังนี้ 
 1. แรงกดด ันหร ือแรงจ ูงใจ (Pressure /Incentive) ซ ึ ่ งอาจจะมาจากความยากจน                    
ความจำเป็นต้องใช้เง ินการติดการพนัน การทำผลงานที ่ต ้องการให้บรรลุเป้าหมาย หรืออาจเกิดจาก                   
ความต้องการส่วนตัว อยากเลียนแบบคนอื่น เช่น ใช้ของแบรนด์แนม ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เป็นต้น 
 2. โอกาส (Opportunity) ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมภายใน 
ขององค์กรมีจุดอ่อน 
 3. การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำ (Rationalization) หมายถึง จิตใต้สำนึกของคน               
รู ้ว ่าอะไรดี อะไรไม่ดี แต่เมื ่อมีแรงกดดัน มีโอกาสที่จะทำทุจริต ก็จะหาเหตุผลสนับสนุนหลอกตัวเอง                   
หลอกผู้อ่ืนว่าไม่ผิด เช่น แค่ยืมชั่วคราวเดี๋ยวเอามาคืน เป็นต้น 

❖ ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 1. ความเสี ่ยงการทุจริตที ่เกี ่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงาน               
ที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 
 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

❖ การเตรียมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องทำการคัดเลือกงานหรือกระบวนการจากภารกิจ
ในแต่ละประเภทที่จะทำการประเมิน โดยเฉพาะการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และจัดเตรียมข้อมูล
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง แล้วทำการประเมินความเสี่ยง  
การทุจริตตามข้ันตอน 
 
 
 
 
 
❖ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต  
 การวิเคราะห์ความเสี ่ยงด้านการทุจริตเป็นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ               
ความเสี ่ยง เพื ่อประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ ้น ดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง                 
โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ได้แก่ ระดับโอกาส              
ที ่จะเกิดความเสี ่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี ่ยงของ
ผลกระทบ (Degree of Risk) โดยคณะทำงานบริหารความเสี ่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน               

เลือกงานด้านที ่จะทำ
การประเมินความเสี ่ยง
การทุจริต 

เลือกกระบวนงานจาก
งานที่จะทำการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต 

เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง 
หรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของ
กระบวนงานที่จะทำการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ 5 ระดับ คือ 
น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก 
 ทั้งนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทาง        
ของหน่วยงานตนเองได้ทุกรูปแบบ โดยจะใชวิธีใดในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตก็ได้หรือดำเนินการ      
ตามแนวทางการประเมินความเสี ่ยงการทุจริตและมาตรการปองกันความเสี ่ยงการทุจริตสำหรับภาครัฐ                 
และภาคธุรกิจเอกชนที่สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำขึ้นก็ได้ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ ได้จัดทำแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต2  โดยมีขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 กอนทำการประเมินความเสี ่ยงหน่วยงานต องกำหนดเกณฑสำหรับใช ในการประเมิน                
ความเสี ่ยงการทุจริตของกระบวนงานหรือโครงการที ่ทำการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณา              
จาก 2 ปัจจัย คือ ด้านโอกาสและด้านผลกระทบ และการใหคะแนนทั้ง 2 ปัจจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
▪ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) : พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงในชวงเวลาหนึ่ง

ในรูปของความถ่ี หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณนั้น ๆ 
▪ ผลกระทบ ( Impact) : การวัดความรุนแรงของความเสียหายที ่จะเกิดขึ ้นจากความเสี ่ยงนั้น                   

โดยสามารถแบงเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใชการเงิน 

ตัวอย่างการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 1. ตัวอย่าง เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 

5 โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี 
4 โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี 
3 โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี 
2 โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี 
1 โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี 

 2. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) 
 2.1 ตัวอย่างเกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ทางด้านการเงิน 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

5 ความเสียหายตั้งแต่........................บาท ถึง........................บาท 
4 ความเสียหายตั้งแต่........................บาท ถึง........................บาท 
3 ความเสียหายตั้งแต่........................บาท ถึง........................บาท 
2 ความเสียหายตั้งแต่........................บาท ถึง........................บาท 
1 ความเสียหายตั้งแต่........................บาท หรือน้อยกว่า 

หมายเหตุ : พิจารณากำหนดตามบริบทงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
2 คูมือแนวทางการประเมินความเสี ่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) การขับเคลื ่อนการประเมินความเสี ่ยงการทุจริต/เกณฑ การประเมินเชิงคุณภาพ              
“มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565, สำนักงาน ป.ป.ท. ; 10 สิงหาคม 2565 
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 2.2 ตัวอย่างเกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใชท่างด้านการเงิน 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

5 เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหนาที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเขาสู่กระบวนการทางยุติธรรม 
4 ภาพลักษณของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปรงใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงขา่ว 
3 อย่างต่อเนื่อง และสังคมใหความสนใจ 
2 หนว่ยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเขาตรวจสอบขอเท็จจริง 
1 ปรากฏขาวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนรองเรียน แจงเบาะแส 

หมายเหตุ : ระดับ 2 คือ ระดับความรุนแรง 1-2 ระดับ 3 คือ ระดับความรุนแรง 1 - 3 เป็นตน 

 3. เกณฑการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) 

ระดับคะแนนความเสี่ยง (Risk Score) 
โอกาสเกิด 

(Likelihood) 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

1 2 3 4 5 
5 สูง สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก 
4 ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 
3 ต่ำ ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 
2 ต่ำ ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก 
1 ต่ำ ต่ำ ปานกลาง สูง สูง 

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 

 สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ 
 
 

 สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลางและสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง
ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
 

 สีส้ม หมายถึง ความเสี ่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที ่ม ีผ ู ้ เก ี ่ยวข้องหลายคน            
หลายหน ่ วยงานภายในองค ์ กร  ม ี หลายข ั ้ นตอนจนยาก                          
ต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

 สีแดง หมายถึง ความเส ี ่ยงระด ับส ูงมาก  เป ็นกระบวนงานท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องกับ
บุคคลภายนอก คนที ่ ไม ่ร ู ้จ ักไม่สามารถตรวจสอบได้ช ัดเจน           
ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 การประเมินความเสี ่ยงการทุจริต เป็นขั ้นตอนการระบุประเด็นความเสี ่ยงการทุจริต               
และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตโดยการอธิบาย
รายละเอียดเหตุการณที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตวามีรูปแบบพฤติการณการทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอน            
ในการดําเนินงานของกระบวนงานหรือโครงการที่ทำการประเมินใหละเอียดและชัดเจนมากที่สุดวา ใคร                  
ทำอะไร ที ่ไหน อย่างไร โดยผู้ปฏิบ ัติงานหรือผู้ร ับผิดชอบกระบวนงานหรือโครงการ (Risk Owners)                     
และตัวแทนของหน่วยงาน อาจมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีสวนได้สวนเสียภายนอกด้วยก็ได้  เนื ่องจาก                     
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบ (Risk Owners) สวนใหญ่ไมย่อมรับหรือบิดเบือน
ในความบกพร องของตนเอง ผู้ประเม ินความเสี ่ยงการทุจร ิตจ ึงไม่ ใช ผู้ปฏ ิบ ัต ิงานหรือผู้ร ับผ ิดชอบ                           
(Risk Owners) เทานั้น 
 การคนหาความเสี ่ยงการทุจริต คนหาจากความเสี ่ยงที ่เคยเกิดหรือคาดวาจะเกิดซํ ้าสูง                  
มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมากอน แต่มีความเสี ่ยงจากการพยากรณ                         
ในอนาคตวามีโอกาสเกิด(Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือเป็นการพยากรณลวงหนา 
ที ่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตเพิ ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหนา (Forward-looking information)                   
โดยไม่คํานึงว่าหน่วยงานมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แลวหรือไม่ โดยการมองความเสี่ยงการทุจริต
ด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case) หลักการที่สำคัญตองไม่เอาปญหาหรือขอจำกัดจากการบริหารงาน                
ในปจจุบัน เชน ทรัพยากร คน พาหนะ ระบบเทคโนโลยีไม่มีหรือไม่พอ บุคลากรไม่มีความรูความเขาใจ                 
ไม่มีจ ิตสํานึก ซึ ่งเป็นความเสี ่ยงที่การดําเนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมายมาปนกับความเสี ่ยงการทุจริต                     
เพราะจะทำใหละเลยการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 การใหคะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากขั้นตอนการดําเนินงาน พิจารณาจาก 2 ปัจจัย 
คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี ่ยงการทุจริต                      
(Risk Score) เพื่อนํามาจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตวาอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือตํ่า 
ตามแบบฟอรม ตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรง
ของความเสี่ยงการทุจริต 

ลำดับที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ประเด็น 

ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับคะแนนความเสี่ยง (Risk Score) 
Likelihood 

(L) 
Impact 

(I) 
Risk Score 

(R) 
 ระบุขั ้นตอนการดำเนินงาน

ข อ ง ก ร ะ บ ว น ง า น ห รื อ
โครงการที่ทำการประเมิน
ตั้งแตต่นจนสิ้นสุด 

ระบุประเด็นความเสี ่ยง
ก า ร ท ุ จ ร ิ ต ใ น แ ต่ ล ะ
ข ั ้ น ต อ น ข อ ง ก า ร
ดําเนินงาน 

ให้ ค ะแนน
ตามเกณฑ์
ทางหน่วยงาน
กำหนด 

ให้ คะแนน
ตามเกณฑ์
ทางหน่วยงาน
กำหนด 

ใส่ผลคูณ (LxI) และ
ระดับสูงมาก/สูง/
กลาง/ตํ่า 
(ดูตามตารางจัดระดับ
ความร ุ นแรงคว าม
เสี ่ยงการทุจริต ข้อ 3 
หน้า ๗) 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

ลำดับ ภารกิจ/กิจกรรม ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต Risk 
Score 

แนวทาง/มาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 การบริหารงานของ
หน่วยงานและการ
ปฏ ิ บ ั ต ิ ง านของ
บุคลากร 

1. ผู ้บริหารดำเนินการตาม
นโยบายของตนเองท ี ่ เ คย           
หา เส ี ย ง ไว ้ ก ั บประชาชน              
อาจทำให้การปฏิบัติงานของ
เจ ้ าหน ้ าที่ ไ ม ่ เป ็ น ไปตาม         
ทีร่ะเบียบกฎหมายกำหนด 

2. บุคลากรของหน่วยงาน
ปฏ ิ บ ั ต ิ ต ามน โยบายของ
ผู ้บริหาร โดยไม่ตระหนักถึง
ระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

3. บุคลากรของหน่วยงาน
ไม ่ ให ้ความสำค ัญก ับการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเอง  
โดยเบ ียดบ ังเวลาราชการ
ทำงานส่วนตัวของตนเอง 

4 . บ ุ ค ล า ก ร ข า ด ค ว า ม
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ของตนเอง 

ปานกลาง 1 .  โ ค ร ง ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
ความร ู ้ ด ้ านกฎหมายและ
ระเบียบที ่เกี ่ยวข้อง สำหรับ 
ผู ้บริหารท้องถิ ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

2. มาตรการส ่ ง เสร ิ มกา ร
ปฏ ิ บ ั ต ิ ง านตามปร ะมวล
จริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

3. มาตรการจัดทำข้อตกลง       
การปฏิบัติราชการตามหลัก          
ธรรมาภบิาลเพ่ือป้องกันการทุจริต 

4. ม า ต ร ก า ร จ ั ด ท ำ แ ผ น 
ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต                    
เพื ่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 
2570) 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

ลำดับ ภารกิจ/กิจกรรม ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต Risk 
Score 

แนวทาง/มาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

2 การบริหารการเงิน 
งบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้าง การ
บริหารพัสดุ และ
การใช ้ประโยชน์
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

1. การบริหารด้านการเงิน 
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 
การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง 
หร ื อ ไม ่ เ ป ็ น ไปต ามว ั ต ถุ  
ประสงค์ หรือไม่เกิดประโยชน์
กับราชการ  

2. กา ร น ำทร ั พย ์ ส ิ น ข อ ง               
ทางราชการไปใช้ประโยชน์                 
ส่วนตน 

ปานกลาง 

 

 

 

1. โครงการป้องกันประโยชน์
ทับซ้อนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

2 .  ม า ต ร ก า ร ป ้ อ ง กั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. มาตรการเสริมสร้างความ
โปร ่งใสในการใช ้ทร ัพย ์สิน 
ของทางราชการ 

4. กิจกรรมติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 

 

3 ก า ร ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร
สาธารณะ/บริการ
ประชาชน 

1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน
ตามลำดับ อันเนื ่องมาจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการ
ให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม 
หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้
ลำดับก่อน 

2. มีการเรียกรับเงินพิเศษจาก
ผู้ขอรับบริการนอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมปกติ เพื ่อแลก
กับการให้บริการ หร ือการ
พิจารณาอนุมัต/ิอนุญาติ 

สูง 1. มาตรการส ่ ง เสร ิ มกา ร
ปฏ ิ บ ั ต ิ ง านตามปร ะมวล
จริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

2. โครงการ เช ิ ดช ู เ ก ี ย รติ
บุคลากรที ่ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามมาตรฐานด้วยความวิริยะ 
อุตสาหะ และซื้อสัตย์สุจริต 

3. กิจกรรมประกาศนโยบาย
การไม่ร ับของขวัญและของ
กำนัลทุกชนิดจาการปฏิบ ัติ
หน้าที่ (NO Gift Policy) 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

ลำดับ ภารกิจ/กิจกรรม ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต Risk 
Score 

แนวทาง/มาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

3. การให้บร ิการไม่เป ็นไป
ตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา
ให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้   

4. โ ค ร ง ก า ร เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง
วัฒนธรรมการให้บริการอย่าง
เท่าเทียมกัน 

5.โครงการประเม ินความ            
พ ึงพอใจของประชาชนต่อ    
การให ้บร ิการขององค ์การ
บริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

6. กิจกรรมการใช ้บ ั ตรคิ ว              
ในการติดต่อราชการ 

7. โครงการพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 

8. มาตรการจัดทำข้อตกลง
การปฏิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

9. มาตรการจ ั ดการ เร ื ่ อง
ร ้ อ ง เ ร ี ยนการท ุ จ ร ิ ตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

10. ม า ต ร ก า ร ร ะ บ บ แ ล ะ                      
ช่องทางการรับเรื ่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 
 

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 มาตรการ หมายถึง วิธีการที ่จะทำใหได้รับผลสำเร็จ (วิธีปองกัน) หรือแนวทางที ่ตั ้งขึ้น                       
เพื่อไม่ใหเกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา แลวนำมาจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อควบคุมหรือลดโอกาส
เกิดการทุจริตโดยลำดับความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุม
ความเสี่ยง การทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หนว่ยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุมคา
เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

 การจดัทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต        
ของกระบวนงานหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปจจุบัน (Key Controls in place)     
มาทำการประเมินวามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรือต่ำ (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม ตาราง 2 หนา ๙)  
เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงใหมีความสอดคลองกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ ตามตารางแบบฟอรมที่ 2 

ระดับ 
คำอธิบาย 

การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปจจุบัน 

ดี 
การควบคุมมีความเขมแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยใหเกิดความม่ันใจได้ในระดับ   
ที่สมเหตุสมผลวาจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได ้

พอใช้ 
การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้วาจะไม่ทำใหเกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสําคัญ      
แตก่็ควรมีการปรับปรุงเพื่อใหมั่นใจวาจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

ต่ำ 
การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล           
การควบคมุไม่ทำใหมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลวาจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

และควรตองมีการติดตามเพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่กำหนดไวเพื่อเป็นการยืนยันผลการปองกันหรือแกไขปญหาวามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด    
หรืออาจตองเพิ ่มเติมหรือปรับแผนบริหารจัดการความเสี ่ยงการทุจริตใหม่ หากพบว่ารูปแบบการทุจริต        
หรือมีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามวงจร (Plan - Do - Check - Action) 

ตารางท่ี 2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ลำดับที่ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

 ระบุขั ้นตอน และประเด็นความเสี ่ยงการทุจริต
เฉพาะขั้นตอนของการดําเนินงานที่มีความเสี่ยงสูง
มาก/สูง/ปานกลาง ตามตารางท่ี 1 

 

   
   

 
 

หลักการและเหตุผล  

 ปัจจุบ ันปัญหาการทุจริตคอร์ร ัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเร ื ้อร ังที ่น ับว ันยิ่ง                       
จะทวีความรุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ ่งขึ ้น  และส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ ่งต่อ                           
ความมั ่นคงของชาติ เป็นปัญหา ลำดับต้นๆ ที ่ขัดขวางการพัฒนาประเทศ ทั ้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม                      
และการเมือง เน ื ่องจากเกิดข ึ ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย  ไม่ว ่าจะเป ็นภาคการเมือง ภาคราชการ                         
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากสังคมภายนอกว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชัน 
และมักจะปรากฏข่าว การทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อกระแสการ
กระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศ
ไทยเรื ่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี ้ว ัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

(Corruption Perception Index – CPI)  ซ ึ ่ งเป ็นเคร ื ่องม ือท ี ่ ใช ้ประเม ินการท ุจร ิตคอร ์ร ัปช ันท ั ่วโลก                      
ที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - IT) ผลคะแนนดัชนีการรับรู้             
การทุจริต ประจำปี 2564 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน                    
จัดอยู่ในอันดับที่ 110 ของโลก จากจำนวน 180 ประเทศทั่วโลก และอยู่ในอันดับที่ 5 ของกลุ่มประเทศอาเซียน 
(10 ประเทศ) และอันดับที่ 16 ของกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก (29 ประเทศ)  โดยค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจร ิต (CPI) ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2564 ลดลงจากปี พ.ศ. 2563 ซึ ่งได ้คะแนน 36 คะแนน                        
จัดอยู่ในอันดับที่ 104 ของโลกจึงสะท้อนให้ได้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานมีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3                      
เริ ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ ่งมุ ่งสู ่การเป็นประเทศที ่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม                         
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทย 
มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย 
ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้             
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564  ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน 
ต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที ่เป็นอยู ่ในปัจจุบ ัน ไม่ใช ้ตำแหน่งหน้าที ่ในทางทุจร ิตประพฤติมิชอบ                       
โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่  6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม                       
และความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (พ.ศ.  2566 - 2570) นำไปสู ่การปฏิบ ัติ                           
ให้มีประสิทธิภาพให้มีความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ดังนี้ แผนระดับที่ 1 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ            
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนระดับที ่ 2 สอดคล้องกับแผนแม่บท               
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที ่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปฏิรูปประเทศ                         
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปละประพฤตมิชอบ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที ่ 12 ในส่วนยุทธศาสตร์ที ่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ                    
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนระดับที่ 3 
แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนำหลักธรรมาภิบาล สำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ 
( Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพ ื ่อให ้ เก ิดความเข ้มแข ็ งในการบร ิหารราชการ            
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับ
มาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 



- 18 - 
 

แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 

 1. เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอต่อสาธารณชน 
 2. เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่
ราชการด้วยความซื ่อสัตย์ ยึดมั ่นตามประมวลจริยธรรมเพื ่อบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น                
ปราศจากพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
 3. เพื ่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอเป็นไปตาม             
หลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
 4. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้าน            
การทุจริตให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 5. เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ
ที่มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต 
 6. เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

 
เป้าหมาย 

 ๑. ข ้าราชการฝ ่ายการเม ือง ข ้าราชการฝ ่ายบร ิหาร บุคลากรของ องค์การบร ิหาร                 
ส่วนตำบลตันหยงลิมอ รวมถึงประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ มีจิตสำนึก                     
และความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที ่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ ่น ปราศจาก                    
การก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัต ิตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์                            
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
 ๒. เครื ่องม ือ/มาตรการการปฏิบัต ิงานที ่สามารถป้องกันปัญหาเกี ่ยวกับการท ุจริต                          
และประพฤติมิชอบของข้าราชการ  
 ๓. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที ่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข ้ามา                            
มีส่วนร่วม และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม  
 ๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริต 
และประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 6. องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป)  
ร้อยละ 100 ในปี พ.ศ. 2570 

 
ประโยชน์ของการจัดทำแผน 

 1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตันหยงลิมอ รวมถึงประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ มีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง 
อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝัง       
หลักคุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที ่สามารถนำมาประยุกต์ใช้                     
ในการทำงานและชีวิตประจำวัน  
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

 2. องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้  
 3. ภาคประชาชนมีส ่วนร่วมตั ้งแต ่ร ่วมคิด ร ่วมทำ ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร ่วมตรวจสอบ                               
ในฐานะพลเมืองที่มีจิตสำนึกรักท้องถิ ่น อันจะนำมาซึ ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็ง                        
ในการเฝ้าระวังการทุจริต  
 4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ               
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต  
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ              
ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครอง  
ส ่วนท้องถิ ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจร ิต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ ่นเกิดความภาคภูมิใจ                          
และให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

ส่วนที่ ๒ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ                       
รวมจำนวนทั้งหมด 25 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ดังนี้  

มิติที่ 1 : การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 . ก า ร ส ร ้ า ง
วัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การเสริมสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข ้าราชการการเม ืองฝ ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบ         
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

- - - - -  

๒ . มาตรการส ่งเสร ิมการปฏิบ ัต ิงานตามประมวลจร ิยธรรมของ                 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

- - - - -  

๓. โครงการป ้องก ันผลประโยชน ์ท ับซ ้อนขององค ์การบร ิหาร               
ส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000  

1.2 การสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชนทุก
ภาคส่วน 

๔. โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที ่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน             
ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตย์สุจริต 

- - - - -  

๕. ยกย่องเชิดชูเก ียรติหน่วยงานและบุคคลที ่ประพฤติปฏิบัต ิตน            
ให้เป็นที่ประจักษ์ 

- - - - -  

รวมมิติที ่1 5 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000  
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

มิติที่ 2 : การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การบร ิหาร
ร า ช ก า ร ด ้ ว ย
ความโปร่งใส 

2 . 1  ก า ร เ ป ิ ด เ ผ ย ข ้ อ มู ล
สาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

- - - - -  

๒ . ๒  ม า ต ร ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม
คุณธรรมและความโปร่งใส 

๒. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอด้วยการ
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

- - - - -  

๓. มาตรการ NO Gift Policy - - - - -  
๔. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน - - - - -  
๕. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารสว่น
ตำบลตันหยงลิมอ 

- - - - -  

๖. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล - - - - -  
7. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตันหยงลิมอ 

- - - - -  

8. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - - - - -  
9. โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  

10. กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ - - - - -  
11. โครงการพ ัฒนาระบบการให ้บร ิการประชาชนผ ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 

- - - - -  

12. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื ่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 

- - - - -  

2 .3  มาตรก า รลดกา ร ใช้
ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

13. มาตรการ "จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล" - - - - -  
14. มาตรการออกคำสั ่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบล   
ตันหยงลิมอ 

- - - - -  

รวมมิติที ่2 14 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

มิติที่ 3 : การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การส ่งเสริม
บทบาทและการ
ม ีส ่วนร ่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส ่วนร่วมบริหารก ิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  

3.2 การรับฟังความคิดเห็น 
การร ับและตอบสนองเร ื ่อง
ร ้ อ ง เ ร ี ย น / ร ้ อ งท ุ ก ข ์ ข อ ง
ประชาชน 

๒. มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตันหยงลิมอ 

- - - - -  

รวมมิติที ่3 2 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  

 
มิติที่ 4 : การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การยกระดับ
ก ล ไ ก ก า ร
ตรวจสอบการ
ดำเนินงานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4 . 1  ก า ร จ ั ด ว า ง ร ะ บ บ
ตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารความ
เส่ียงการทุจริต 

๑. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน - - - - -  

4.2 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

2. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

- - - - -  
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 4.3 มาตรการจัดการเร ื ่อง

ร้องเรียนการทุจริต 
3. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

- - - - -  

4. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - - -  

รวมมิติที ่4 4 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ - - - - -  

รวมทั้งสิ้น 4 มติ ิ 25 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

ตารางสรุปจำนวนโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ 

กรอบการจัดทำแผน วัตถุประสงค์ จำนวนโครงการ 
มิติที่ 1  
การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่
บ ุคลากร ท ั ้งข ้าราชการการเม ืองฝ ่ายบร ิหาร 
ข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ และการประพฤติตน
ตามประมวลจริยธรรม 
1.1.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการ
ยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
ที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.1.3 เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ความซื่อสัตย์สจุริต 
และการต่อต้านการทุจริต 

 
 
 
 

2 โครงการ 
 
 

1 โครงการ 
 
 
 

1 โครงการ 

1.2 การเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการ
รักษาประโยชน์สาธารณะ แยกแยะผลประโยชน์          
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
1.2.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2.3 เสร ิมสร ้างจ ิตสำนึกและความตระหนักใน             
ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

 
 
- 
 
 
- 
 

1 โครงการ 

1.3 การเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 
1.3.1 เสร ิมสร ้างจ ิตสำน ึกและความตระหนัก                    
ในความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
1.3.2 เสร ิมสร ้างจ ิตสำน ึกและความตระหนัก                      
ให้มีจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

 
 
- 
 
- 

รวมมิติที่ 1 5 โครงการ 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

กรอบการจัดทำแผน วัตถุประสงค์ จำนวนโครงการ 
มิติที่ 2  
การบร ิหารราชการด ้วย
ความโปร่งใส 

2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2.1.1 การเป ิดเผยข ้อม ูลการบร ิหารงานและ            
การดำเนินงาน 
2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ 
2.1.3 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

 
 
- 
 
- 

1 โครงการ 

2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัต ิหน้าที่               
และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
2.2.2 การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ              
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
2.2.3 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 
1 โครงการ 

 
 

9 โครงการ 
 

1 โครงการ 
2.3 มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน 
2.3.1 จัดทำข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏบิัติ
หน้าที ่ราชการด้วยความซื ่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จร ิยธรรม ใช ้ด ุลยพิน ิจ ด ้วยความส ุจร ิตภายใต้                 
กรอบธรรมาภิบาล 
2.3.2 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงาน
และระยะเวลาการดำเนินการเกี ่ยวกับการบริการ
ประชาชน รายละเอียดที่เกี ่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน 
เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศ    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.3.3 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี ่ยวกับ             
การส ั ่ ง  อน ุญาต อน ุม ั ต ิ  ปฏ ิบ ั ต ิ ร าชการแทน                           
หรือการดำเนินการอื ่นใดของผู ้มีอำนาจในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น เพื ่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด              
ต่อชุมชนและประชาชน 

 
1 โครงการ 

 
 
 
- 
 
 
 
 

1 โครงการ 

รวมมิติที่ 2 14 โครงการ 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

กรอบการจัดทำแผน วัตถุประสงค์ จำนวนโครงการ 
มิติที่ 3   
การส ่ง เสร ิมบทบาทและ              
การม ี ส ่ วนร ่ วมของภาค
ประชาชน 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.1.1 การม ีส ่วนร ่วมในการจ ัดทำแผนพัฒนา                   
การจัดทำงบประมาณ 
3.1.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

 
 

1 โครงการ 
 
- 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับ และตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกขข์องประชาชน 
3.2.1 ม ีกระบวนการร ับฟ ั งความค ิดเห ็นของ
ประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่                 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนิน
กิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น 
3.2.2 มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่น
สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน 
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา 
และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์

 
 
 
 
 
 

1 โครงการ 

3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและ
บูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อต่อต้านการทุจริต 
3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน
ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
3 .3 .2  ส ่ ง เ ส ร ิ ม ให ้ เ ค ร ื อข ่ า ยภาคประชาชน                              
มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
3.3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 
 
- 
 
- 
 
- 

รวมมิติที่ 3 2 โครงการ 
มิติที่ 4  
ก า ร ย ก ร ะ ด ั บ ก ล ไ ก ก า ร
ตรวจสอบการดำเน ินงาน
ขององค ์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
4.1.1 มีการจ ัดทำและรายงานการจ ัดทำระบบ
ตรวจสอบภายใน 
4.1.2 มีการจ ัดทำและรายงานการจ ัดทำระบบ
ควบคุมภายใน 
4.1.3 มีการจ ัดให ้ม ีกระบวนการบร ิหารจ ัดการ              
ความเสี่ยงการทุจริต 

 
 
- 
 

1 โครงการ 
 
- 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

กรอบการจัดทำแผน วัตถุประสงค์ จำนวนโครงการ 
 4.2 การส ่ง เสร ิมบทบาทการตรวจสอบของ                    

สภาท้องถิ่น 
4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้กำหนดไว้ 
4.2.2 ส ่งเสร ิมสมาช ิกสภาท้องถิ ่นให ้ม ีบทบาท                 
ในการตรวจสอบการปฏิบ ัต ิงานของฝ ่ายบร ิหาร                
ตามกระบวนการและวิธ ีการที ่กฎหมาย ระเบียบ               
ที่เก่ียวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

 
 

1 โครงการ 
 
 
- 

4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื ่องร้องเรียน             
ที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สำหรับ              
ผู้ร้องเรียน 

 
1 โครงการ 

 
 

1 โครงการ 

รวมมิติที่ 4 4 โครงการ 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

ส่วนที่ ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 

มิติที่ 1  การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1  เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และการประพฤตติน
ตามประมวลจริยธรรม 

1.1.2  เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
ที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.1.3  เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

 โครงการ / กิจกรรม / มาตรการที่ 1  

1. ชื ่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู ้ด ้านกฎหมายและระเบียบที ่เก ี ่ยวข้อง                  
กับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจำเป็นต้องดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้                 
ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ให้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ผู ้บริหาร                   
และสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารงาน และปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือ กปฏิบัติ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพื ่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู ้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ ่น ให้มีความพร้อม                   
ในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
 3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัต ิงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงส ิทธ ิเสรีภาพของประชาชน                    
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง  
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการ/แผนงานและขออนุมัติดำเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บริหาร 
 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมาย           
ที่เก่ียวข้องสำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับ
บุคลากร ผู ้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ ่นผ่านช่องทางที ่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื ่อสังคมออนไลน์                 
บอร์ดประชาสัมพนัธ์ จดหมายข่าว เป็นต้น 
 4) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
 5) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง
สำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว อย่างน้อย 3 ช่องทาง และไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง (เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
รายไตรมาส) 
 2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ  
 ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอมีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

 โครงการ / กิจกรรม / มาตรการที่ 2  

1. ชื ่อโครงการ : มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัต ิงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร                     
ส่วนตำบลตันหยงลิมอ" 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามที ่องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลตันหยงล ิมอได ้ประกาศใช ้ประมวลจร ิยธรรมของ                      
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ                 
ทั ้งนี ้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่ าเป็นการกระทำผิดทางวินัย                      
ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนด  
แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเร ี ่ยไร และกรณีการให้                         
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหา
ประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน               
และประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557  
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรนำแนวทางการดำเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติ
โดยอนุโลม 
  ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื ่อถือไว้วางใจของประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอจึงได้จัดทำมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำทุกระดับนำไปใช้  
ในการปฏิบัติหน้าที ่ด ้วยความซื ่อส ัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกัน                          
แห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐาน                     
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2) เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กร                    
ระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3) เพื ่อทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที ่ยอมรับ เพิ ่มความน่าเชื ่อถือ เกิดความมั ่นใจ              
แก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4) เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหาร             
ใช้อำนาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู ้บังคับบัญชา             
ต่อประชาชนและต่อสังคม ตามลำดับ 
  5) เพื ่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์                          
ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง  
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

5. วิธีดำเนินการ 
  1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ 
  2) กำหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับบุคคล          
ในองค์กรและสาธารณชน 
  3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามแนวทางและรูปแบบ          
ที่กำหนด 
  4) ดำเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร ข้าราชการทุกคน
พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด 
  5) ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่
สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ  
  6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
  1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 2 ช่องทาง 
  2) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อปท. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้
ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม 
 ผลลัพธ์ 
  คณะผู ้บร ิหาร สมาชิกสภา พนักงาน อปท. ลูกจ้างประจำ พนักงานปฏิบัต ิง านของ                    
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

 
 โครงการ / กิจกรรม / มาตรการที่ 3  

1. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ด้วยสถานการณ์หร ือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส ่วนตนเข้ามาเก ี ่ยวข ้อง                         
จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัว         
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื ่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิด               
แต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี ้เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที ่ต้องคำนึงถึง
ผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเอง
หรือพวกพ้อง 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

  ดังนั ้น องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอจึงได้ดำเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์                
ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 

3. วัตถุประสงค ์
  เพื ่อให้ความรู ้ความเข้าใจแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเกี ่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

5. วิธีดำเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะทำงาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของตำแหน่งต่างๆ 
  2) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
และจัดทำร่างคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3) จัดเวทีเพื ่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพื ่อพัฒนา              
และปรับปรุงแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  4) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   
ตามข้อเสนอแนะที่ได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ และจัดทำคู ่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื ่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  5) จัดประชุมเพื่อให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
  6) เผยแพร่คู ่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากร             
ของหน่วยงาน และสาธารณะชนให้รับทราบ 
  7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  10,000.00 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
  1) พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอมีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
  2) มีคู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 1 ชุด 
  3) มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน อย่างน้อย 2 ช่องทาง 
 ผลลัพธ์ 
  พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

 โครงการ / กิจกรรม / มาตรการที่ 4  

1. ชื่อโครงการ : โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ 
และซ่ือสัตย์สุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่สำคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจด้านต ่าง ๆ ประกอบด้วย ด ้านการบร ิหารงานบ ุคคล                           
ด้านงบประมาณและภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์  
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของ             
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในเรื่องต่าง ๆ เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ภาครัฐ ไม่มีขั ้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับ             
การตอบสนองอย่างทั ่วถึง หากพนักงานหรือบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด ลดปัญหา
การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอจึงได้ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อยกย่องชมเชย หรือให้รางวัลพนักงาน 
หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นต้นแบบ
ให้แก่พนักงานและบุคลากรคนอื่น ๆ ในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน บุคลากร 
ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริตต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
  1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
  2) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานโเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความ
วิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

5. วิธีดำเนินการ 
  1) แต่งตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความ
วิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 
  2) คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติ 
  3) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก และเผยแพร่ให้บุคลากรให้ทราบ 
  4) เชิญชวนให้สำนัก/กองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์เพ่ือเข้ารับการคัดเลือก 
  5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 
  6) ประกาศผลการคัดเลือก 
  7) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

  8) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน
และสาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เป็นต้น 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
  มีบุคลากรต้นแบบด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 
 ผลลัพธ์ 
  เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 
 

1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1  เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.2.2  เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2.3  เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

 โครงการ / กิจกรรม / มาตรการที่ 5  

1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  สังคมในปัจจุบันอยู ่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื ่อความอยู ่รอดในเชิงเศรษฐกิจ                
แบบทุนนิยม ทำให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื ่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน                
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหาร
ส่วนตำบลตันหยงลิมอจึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศ
เกียรติคุณแก่ผู้กระทำความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคม              
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม 
เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 

3. วัตถุประสงค ์
  1) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
  2) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
  3) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

  4) เพ่ือสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี
อันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งข้ึน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  หน่วยงานและบุคคลในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

5. วิธีดำเนินการ 
  1) แต่งตั้งคณะทำงานยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
  2) คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
  3) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตน          
ให้เป็นที่ประจักษ์ และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
  4) คณะทำงานฯ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตน           
ให้เป็นที่ประจักษ์ 
  5) ประกาศผลการยกย ่องเช ิดช ูเก ียรต ิหน ่วยงานและบ ุคคลที ่ประพฤต ิปฏิบ ัต ิตน                             
ให้เป็นที่ประจักษ์ และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
 
  6) ดำเนินการจัดพิธีการมอบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
  7) รายงานผลการดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
  จำนวนหน่วยงานและบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ผลลัพธ์ 
  1) มีหน่วยงานและบุคคลต้นแบบที่ดีปรากฏต่อสังคม 
  2) ประชาชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขวัญกำลังใจ และมีจิตสำนึกปฏิบัตติน
เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

มิติที่ 2  การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 

2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1.1  การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการดำเนินงาน 
2.1.2  การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ 
2.1.3  การเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 โครงการ / กิจกรรม / มาตรการที่ 1  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอมีอำนาจหน้าที ่ในการจัดทำบริการสาธารณะ                   
ทั้งในเรื ่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการ
สาธารณะ การที่องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื ่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้                    
ตามหลักธรรมาภิบาล 
  ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอได้ จึงได้จัดทำมาตรการเปิดเผย                         
ข้อมูลสาธารณะ และมาตรการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ
เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับที่กำหนดไว้รวมทั้งจัดให้มี             
การปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที ่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที ่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน             
เพื ่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของ                
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดไว้ 
เช่น ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ 
  2) เพื ่อกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีกำหนด 
  3) เพ่ือกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
  4) เพื ่อให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้                     
ตามหลักธรรมาภิบาล 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

5. วิธีดำเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
  2) ประชุมคณะทำงานฯ  
   2.1) กำหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูล
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ              
และช่องทางท่ีหลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้  
    2.1.1) ข้อมูลพื ้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน               
ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  
    2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตาม            
การดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี คู่มือหรือมาตรฐาน  
การปฏิบัติงาน คู ่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการสำรวจ                     
ความพึงพอใจการให้บริการ E – Service  
    2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
    2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบร ิหาร
ทร ัพยากรบุคคล การดำเน ินการตามนโยบายการบร ิหารทร ัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบร ิหาร                   
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
    2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื ่องร้องเรียนการทุจริต               
และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
   2.2) กำหนดแนวทาง/มาตรการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์             
ต่อประชาชน 
  3) ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตาม          
การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
  4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอให้ผู้บริหารทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
  1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้  
   - ข้อมูลพื้นฐาน  
   - การบริหารงาน  
   - การบริหารเงินงบประมาณ  
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
   - การส่งเสริมความโปร่งใส 
  2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีกำหนดไว้ 
  3) กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบยีบ กฎข้อบังคับท่ีกำหนด 
  4) กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ  
การปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
 ผลลัพธ์ 
  1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2) ภาคประชาชนมีส ่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหาร                
ส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
 

2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

2.2.1  การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตาม            
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
2.2.2  การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
2.2.3  การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 โครงการ / กิจกรรม / มาตรการที่ 2  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในระดับท้องถิ ่น และคาดหวังว ่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจะเป็นกลไกที ่สำคัญในการ              
สร้างวัฒนธรรมสุจริต รวมทั้งผู ้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน           
ในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้าน                  
การทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้มีการดำเนินการจัดทำมาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการ               
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

นำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอด้วยการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอแสดงเจตนารมณ์ในการนำ
หลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 
2) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอสู่การรับรู้ของสาธารณชน 
3) เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
  2) ประชาชน 

5. วิธีดำเนินการ 
  1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ 
  2) กำหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
  3) จัดทำประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร 
  4) ผู ้บริหารกำหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื ่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
  5) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงานตามรูปแบบ ช่องทางที่กำหนด 
  6) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  7) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
  8) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่กำหนด 
  9) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  10) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  11) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
  1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู ้บริหาร                  
ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

  2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู ้บริหาร เพื ่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจั ดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
  3) มีแผนปฏิบัต ิการป้องกันการทุจร ิตเพื ่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ                   
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ พ.ศ. 2566 - 2570 
 ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน                
(85 คะแนนขึ้นไป) 

 
 โครงการ / กิจกรรม / มาตรการที่ 3  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้าน            
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้การพัฒนา
ค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที ่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่างที ่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม                 
ความซื ่อสัตย์ส ุจร ิต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ ่งในการพัฒนาเพื ่อนำไปสู ่เป ้าหมาย                    
“ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
  อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็นปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้กำหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ             
หรือผู ้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้างว ัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                       
และประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลย
ไม่ดำเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น              
มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต                   
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง 
จึงได้เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy ขึ้น               
เพื ่อหลีกเล ี ่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อด ุลพิน ิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัต ิหน้าที ่ซ ึ ่งนำไปสู่                              
การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
  1) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
  2) เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตของผู ้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอมีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

5. วิธีดำเนินการ 
  1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดทำมาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” 
  2) จัดทำประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

  3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy 
  4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบ
โดยทั่วกัน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
  1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จำนวน 1 ฉบับ 
  2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ
ดำเนินการตามแนวทาง NO Gift Policy 
 ผลลัพธ์ 
  ผู ้บร ิหารท้องถิ ่น สมาชิกสภาท้องถิ ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องสินบน 
 
 โครงการ / กิจกรรม / มาตรการที่ 4  

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที ่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี โดยอย่างน้อย                  
ต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุง              
การบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่ สุด ประกอบกับการบริการสาธารณะ                  
แก่ประชาชนในท้องถิ ่นต้องให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยนำแนวทาง                    
ตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคำนึงถึง            
การจัดทำบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้น  ๆ                  
ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใช้อำนาจอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ
โดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และคำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้อง
ผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่และผู้ที่มาประกอบกิจการในพื้นที่
อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 
  เพื ่อให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล                 
และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
และเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือกำกับให้การใช้ดุลยพินิจ
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

และใช้อำนาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิดความความโปร่งใส ตรวจสอบได้           
มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอจึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 

3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื ่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดีหรื อ                
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
  2) เพื ่อให้เจ้าหน้าที ่ผ ู ้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที ่กฎหมายกำหนดขององค์การบริหาร               
ส่วนตำบลตันหยงลิมอให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
  3) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
  4) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความ
เชื่อมั่นในองค์กร 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

5. วิธีดำเนินการ 
  1) แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือกำหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไว้ในพันธกิจของหน่วยงาน 
  2) ประชุมคณะทำงานเพ่ือกำหนดแนวทาง/แผนงานในการดำเนินงาน 
  3) จัดทำแนวทาง/แผนงานการดำเนินงาน 
  4) ชี้แจงแนวทาง/แผนการการดำเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  5) ดำเนินการตามแนวทาง/แผนการดำเนินงาน 
  6) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
  7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
  1) มีการกำหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันเป็นพันธกิจของหน่วยงาน 
  2) มีแนวทาง/แผนการดำเนินงานในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
 ผลลัพธ์ 
  1) ประชาชนผู ้ร ับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอมีความพึงพอใจ           
ต่อคุณภาพการให้บริการ 
  2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติลดลง 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

 โครงการ / กิจกรรม / มาตรการที่ 5  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นให้ความสำคัญในการดำเนินการเพื ่อยกระดับคุณธรรม                       
และความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยการจัดทำ “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร ่งใสของ                          
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ” เพื่อปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน                    
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน 
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

5. วิธีดำเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
  2) ประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือดำเนินการ ดังนี้  
   2.1) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (ITA)  
   2.2) จัดทำมาตรการเพื ่อขับเคลื ่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน               
องค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่นให ้ด ีข ึ ้น ซ ึ ่งต ้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรม                           
และความโปร่งใส โดยต้องมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี ่ยวข้อง การกำหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 
  3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงช่องทางอ่ืนๆ 
  4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรม
และความโปร่งใส 
  5) ปฏิบัติตามมาตรการ 
  6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
  7) รายงานผลการดำเนินการ 
  8) เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
  มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
 ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
 
 โครงการ / กิจกรรม / มาตรการที่ 6  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
โดยให้มีอำนาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการ            
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มุ ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถ เข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ           
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นได้มากขึ ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต้องนำหลัก             
การบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที ่กำหนดให้               
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
  การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์  
ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทำงานที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
  ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้ องค์การบริหารส่วน
ตำบลตันหยงลิมอจึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
2) เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3) เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
4) เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้า
มาทำงาน 

4. กลุ่มเป้าหมมาย 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

5. วิธีดำเนินการ 
  1) ผู ้บริหารกำหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใส มี คุณธรรม               
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
  2) จัดประชุมหน่วยงานชี้แจงบทบาทอำนาจและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 
  3) จัดตั้งคณะทำงานเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
  4) จัดเวทีแลกเปลี ่ยนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบริหารงานของผู ้บริหาร                
และรวบรวมความเห็นเสนอต่อผู้บริหาร 
  5) คณะทำงานพิจารณากำหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
เช่น - มาตรการป้องกันแนวทางการได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้ บังคับบัญชาให้ทำงานส่วนตัว          
ที่มิใช่งานราชการ – มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการ  
เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร – มาตรการการนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ              
องค์กร (ITA) มาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร - มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือก
บุคคลเพื ่อบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งตั ้งให้เป็นพนักงาน – มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ               
พัฒนาบุคลากรขององค์กร เป็นต้น 
  6) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
  7) ดำเนินการตามมาตรการ 
  8) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
  มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จำนวน 1 มาตรการ 
 ผลลัพธ์ 
  1) ข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล                
ตันหยงลิมอลดลง 
 
 โครงการ / กิจกรรม / มาตรการที่ 7  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กำหนดให้มี
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนรวมทั ้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                  
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

พ.ศ. 2561 ได้กำหนดการดำเนินการเพื ่อป้องกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ                 
ประโยชน์ส่วนรวม 
  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ ให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อป้องกัน              
ม ิให ้เก ิดการดำเน ินการท ี ่ข ัดก ันระหว ่างประโยชน ์ส ่วนบ ุคคลกับประโยชน ์ส ่วนรวม จ ึงได ้จ ัดทำ                      
“มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ” 

3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
  2) เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3) เพื่อป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. วิธีดำเนินการ 
  1) จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
  2) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
  3) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับ             
ผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
  4) ปร ับปร ุงข ั ้นตอนการจ ัดหาพัสด ุ  โดยม ีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง                       
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  5) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
  6) รายงานผลการดำเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
  มีประกาศใช้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 1 ฉบับ 
 ผลลัพธ์ 
  จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลง 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

 โครงการ / กิจกรรม / มาตรการที่ 8  

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วยตนเอง 
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงาน 
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  เพื ่อให้การบริหารการใช้ทรัพย์ส ินของทางราชการเป็นไปอย่างโปร ่งใส ตรวจสอบได้                           
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อให้มีการบริหารทรัพย์สินของทางราชการที่โปร่งใส เปิดเผย 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
  2) เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

5. วิธีดำเนินการ 
  1) จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน               
ของราชการกฎหมาย โดยกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก 
เปิดเผยและตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
  2) จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน                
ของราชการ 
  3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน 
แผนผังขั้นตอนในการดำเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่างๆ 
  4) ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ โดยวางระบบการจัดทำระเบียนการเบิกทรัพย์สินของราชการ ทะเบียน
การยืมทรัพย์สินของราชการอย่างเป็นระบบ 
  5) รายงานผลการดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
  มีประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ 
อย่างน้อย จำนวน 1 ฉบับ 
 ผลลัพธ์ 
  จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการ ลดลง 
 
 โครงการ / กิจกรรม / มาตรการที่ 9  

1. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
โดยให้มีอำนาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการ            
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
มุ ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ              
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำหลักการ
บริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของประชากร ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ประชาชน              
มีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมขององค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได้จัดทำโครงการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น เพื่อให้สามารถ
พัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และสามารถปรับปรุง                      
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
หรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
  1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
  2) เพื ่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนของ                
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
  3) เพื ่อสร้างช ่องทางให ้ประชาชนเข้ามามีส่ วนร่วมในการให้ข ้อเสนอแนะเกี ่ยวกับ             
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

5. วิธีดำเนินการ 
  1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้  
   1.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
   1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
   1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
   1.4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  
   1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
   1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2) จัดทำระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการ
ในรูปแบบที่ง่ายและสะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือกล่องแสดงความคิดเห็น หรือผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 
  3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 
  4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  5) เผยแพรผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทราบ    
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน์ บอรดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เป็นตน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  20,000.00 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
  มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหาร            
ส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
 ผลลัพธ์ 
  จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติลดลง 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

 โครงการ / กิจกรรม / มาตรการที่ 10  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
รูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ การให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนผู ้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ ่นนั้น                
มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื ่องมาจากภารกิจ                         
และผู้มาขอรับบริการเป็นจำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนอง                  
ความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบ มีการแซงคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่ง                 
ในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที ่ถ ือเป็นพฤติกรรมที ่ไม ่พึงประสงค์ ทั ้งผ ู ้มาขอรับบริการ                           
และผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 6 ที ่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ด ี ได้แก่ การบริหารราชการเพื ่อบรรลุเป้าหมาย                
โดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกิดความจำเป็น และประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนอง                   
ความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ             
พ.ศ. 2558 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ จึงได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลำดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียม
กันในการให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสำหรับผู้
มาติดต่อราชการ 

3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื ่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอำนวยความสะดวก ความเสมอภาค           
เป็นธรรมต่อผู้มารับบริการ 
  2) เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
  3) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
  4) เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทำการแสวงหาประโยชน์
หรือกระทำการประพฤติ มิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

5. วิธีดำเนินการ 
  1) จัดทำบัตรคิวในรูปแบบต่าง ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
  2) ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให ้ประชาชนทราบถึงข ั ้นตอนการร ับบร ิการบัตรคิว                    
และการใช้บริการตามลำดับคิว 
  3) จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
  4) รายงานผลการดำเนินการ 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
  มีการใช้บัตรคิวสำหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับก่อนหลัง สำหรับหน่วยงาน            
ที่ให้บริการ 
 ผลลัพธ์ 
  1) ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 
  2) การให้บริการเกิดความโปร่งใส ข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ลดลง 
 
 โครงการ / กิจกรรม / มาตรการที่ 11  

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การขับเคลื่อนองค์กรโดยการพัฒนาระบบงานบริการ ให้อยู่ในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์   
(e-Service) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง โดยทำให้ผู้รับบริการได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ด้วยความโปร่งใส 
และสามารถปรับตัวให้ตรงกับความต้องการใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการบริการ           
ด้วย e-Service จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ 
ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู ่การวิเคราะห์ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื ่อการพัฒนานโ ยบาย                        
และการให้บริการภาครัฐ นอกจากนั ้น การพัฒนางานบริการภาครัฐในรูปแบบ e-Service นับได้ว่า                  
เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื ่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ซึ ่งให้ทุกหน่วยงานนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้                     
เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชนอย่างเต็มที่ เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ 
อีกทั ้งต้องเป็นระบบที ่ประชาชนสามารถตรวจสอบ ความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐได้อีกด้วย                  
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่บริการสาธารณะ และอำนวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนตามภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์        
(E-Service) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยทำให้ผู ้รับบริการได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว และมีความโปร่งใส 

3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทาง
มาติดต่อด้วยตนเองอีก 
  2) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

  3) เพื ่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่ง ใสในการปฏิบัต ิงาน            
ของหน่วยงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

5. วิธีดำเนินการ 
  1. แต่งตั้งคณะทำงานหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการจัดทำระบบการใหบริการประชาชนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
  2. กำหนดภารกิจในการใหบริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)  
  3. จัดทำระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) โดยประชาชน 
ผูรับบริการสามารถขอรับบริการตามอำนาจหนาที่หรือภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผานทางเว็บไซต
หรือเครือขาย อินเทอรเน็ต โดยเปนชองทางที่ชวยอํานวยความสะดวกใหแกผูมาขอรับบริการ โดยผูขอรับ
บริการไมจำเปนตองเดินทางมาติดตอดวยตนเอง เชน 
   3.1 ระบบยื่นคํารองออนไลนผานทาง Google Form เพ่ือขอน้ำอุปโภค/บริโภค 
   3.2 ระบบยื่นคํารองออนไลนผานทาง Google Form เพ่ือขอตัด/จัดเก็บกิ่งไมใบไม 
   3.3 ระบบยื่นคํารองออนไลนผานทาง Google Form เพ่ือขอรับบริการซ่อมไฟฟ้า 
   3.4 ระบบยื่นคํารองออนไลนผานทาง Google Form ร้องทุกข์/ร้องเรียน/ขอคำปรึกษา 
  4. เผยแพรประชาสัมพันธ ระบบการให บริการประชาชนผ านระบบอิเล ็กทรอน ิกส              
(E-Service) ผานสื่อ อิเล็กทรอนิกส เชน เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน ฯลฯ 
  5. จัดทําคูมือ/แนวทางการใชงานระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส                
(E-Service) 
  6. จัดทําขอมูลสถิติการใหบริการ E-Service โดยแยกขอมูลเปนรายเดือนและประจำปี 
  7. รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
  มีระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) อย่างน้อย 1 ภารกิจ 
 ผลลัพธ์ 
  1) ประชาชนผู ้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพ               
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
  2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติลดลง 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

 โครงการ / กิจกรรม / มาตรการที่ 12  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับ
มาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้ม ีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์ส ุขแก่ประชาชน                   
จ ึงได้ดำเนินการจัดทำ “แผนปฏิบัต ิการป้องกันการทุจร ิต เพื ่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส                               
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)” เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ
บริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตตามหลัก ธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค ์
  1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
  2) เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

5. วิธีดำเนินการ 
  1) จัดตั ้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจร ิตเพื ่อยกระดับคุณธรรม                  
และความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2) ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต,วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
  3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่กำหนด รวมถึงรายงาน
การทำแผนฯแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯ ให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบ
รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น            
(E – PlanNACC) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น 
  4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
  6) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ผานระบบรายงาน
และติดตามผล การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป องกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น               
(E-PlanNACC) ทางเว็บไซต สํานักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th จำนวน 2 รอบ/ปี คือ รอบ 6 เดือน 
(ภายในเดือนเมษายน) และรอบ 12 เดือน (ภายในเดือนตุลาคม) 
  7) เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
  มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตันหยงลิมอ พ.ศ. 2566 - 2570 
 ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน                  
(85 คะแนนขึ้นไป) 
 

2.3 มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน 

2.3.1 จัดทำข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที ่ราชการด้วยความซื ่อสัตย์ สุจริต                 
มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ดุลยพินิจ ด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 
2.3.2 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการ และในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.3.3 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเก ี ่ยวกับการสั ่ง อนุญาต อนุม ัต ิ ปฏิบ ัต ิราชการแทน                            
หรือการดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน
และประชาชน 

 โครงการ / กิจกรรม / มาตรการที่ 13  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ "จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล" 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัชนี
ในการประเมินที ่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก                 
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ  
ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้าง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหาร           
และเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริต                 
และปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอจึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการตามหลักธรรมาภิบาล” ที่กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต           
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรม  
และความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
  2) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

5. วิธีดำเนินการ 
  1) จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
  2) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
  3) ท ุกส ่วนราชการจ ัดทำข ้อตกลงในการปฏ ิบ ัต ิราชการระหว ่างส ่วนราชการกับ                       
ผู้บริหารท้องถิ่นท่ีมีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น  
   3.1) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ  
   3.2) ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอำนาจหนา้ที่  
   3.3) ไม ่ให ้เจ ้าหน้าท ี ่ ให ้บร ิการเอ ื ้อประโยชน์หร ือเล ือกปฏิบ ัต ิต ่อผ ู ้ ใช ้บร ิการ                         
เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว  
  4) ชี้แจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
  มีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับองค์กร/ส่วนราชการ/บุคคล 
อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 ผลลัพธ์ 
  จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง หรือปราศจากเรื่องร้องเรียน 
 
 โครงการ / กิจกรรม / มาตรการที่ 14  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง         
ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ของเองค์กรปกครอง                  
ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมาย                        
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบปัญหา
ด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร             
ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน 
ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได ้ร ับความสะดวกอันอาจเป ็นสาเหต ุหน ึ ่ งของการกระทำการท ุจร ิตประพฤติม ิชอบ                           
ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  เพื ่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่                   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดอำนาจและหน้าที ่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ                 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีอำนาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงาน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น มุ ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถ                 
เข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องนำหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน 
  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง                     
ความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมี
มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
  3) เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  4) เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริต               
และประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

5. วิธีดำเนินการ 
  1) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ  
และหนังสือสั่งการ เช่น คำสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
และหัวหน้าส ่วนราชการ จำนวน 4 ฉบับ นายกองค์การบร ิหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองนายก                       
องค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                             
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้              
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น 
  2) จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
  3) จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  4) ให้ผู ้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย             
ในทุก ๆ 3 เดือน หรือทุก 6 เดือน 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
  มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ 
 ผลลัพธ์ 
  1) ประชาชนผู ้ร ับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ มีความพึงพอใจ             
ต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
  2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตลดลง 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

มิติที่ 3  การสง่เสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.1.1  การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 
3.1.2  การมีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน 

 โครงการ / กิจกรรม / มาตรการที่ 1  

1. ชื ่อโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหาร                        
ส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ มีอำนาจหน้าที ่ในการจัดทำบริการสาธารณะ                  
ทั้งในเรื ่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการ
สาธารณะ การที่ระบุชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
แก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื ่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้                          
ตามหลักธรรมาภิบาล 
  เพื ่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหาร                    
ส่วนตำบลตันหยงลิมอ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการ 
มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
และร่วมดำเนินการโครงการ รวมทั้งติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงาน                
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
  1) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
  2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่างๆ ของตน 
  3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 
  4) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

5. วิธีดำเนินการ 
  1) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ ดังนี้  
   1.1) จ ัดประช ุมคณะกรรมการช ุมชน เพ ื ่ อค ัด เล ือกผ ู ้แทนประชาคมในการ                              
เป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจำนวน
สัดส่วนที่มีผลต่อการตัดสินใจในการบริหารโครงการ/กิจกรรมต่าง โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
    - การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ  
    - การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  
    - การมีส่วนร่วมดำเนินการตามโครงการ  
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

   1.2) จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   1.3) เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น                      
ในการปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   1.4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของ
ประชาชน  
   1.5) เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้ันตอนต่อไป  
   1.6) เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน  
   1.7) รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น ต่อคณะกรรมการจ ัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
  2) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื ่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟัง                 
การประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ ่นตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริ บทแต่ละพื ้นที่                  
รวมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวันเวลาและกำหนดการประชุมสภาท้องถิ่น 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  20,000.00 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
  1) มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และมีช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่างๆ 
  2) องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ผลลัพธ์ 
  เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการด้านต่างๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับ และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น 

3.2.2 มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลาและผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 โครงการ / กิจกรรม / มาตรการที่ 2  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลต ันหยงล ิมอเห ็นความสำค ัญในการร ับฟ ังความค ิดเห็น               
การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการนำมาพัฒนา ปรับปรุง
การดำเนินงานบริการสาธารณะและการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพ                   
และประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้จัดทำมาตรการจัดการเรื ่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพื่อกำกับติดตาม                        
ในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการ
หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั ้นตอน ช่องทางการร้องเรียน 
กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื ่องร้องทุกข์                         
และเรื่องเรียนต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื ่อกำกับต ิดตามการจ ัดการเร ื ่องราวร ้องท ุกข ์/ร ้องเร ียนขององค์การบร ิหาร                              
ส่วนตำบลตันหยงลิมอ ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน               
ได้อย่างเหมาะสม 
  2) พัฒนาปรับปรุงขั ้นตอน ช่องทางการร้องเร ียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา                      
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่าง  ๆ ให้มีความรวดเร็ว 
สะดวกและเหมาะสม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

5. วิธีดำเนินการ 
  1) จัดตั ้งคณะทำงานมาตรการจัดการเรื ่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหาร                   
ส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
  2) ประชุมคณะทำงานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลตันหยงลิมอ เพื ่อกำกับติดตามการจัดการเรื ่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนอง                   
ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
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องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

  3) คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
   3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป  
     (1) กำหนดให้มีการจัดต ั ้ง/ปรับปร ุงศูนย์เร ื ่องราวร้องทุกข ์/ร ้องเร ียนของ                         
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ  
     (2) กำกับติดตามให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
กระบวนการร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
     (3) กำหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการ
จัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่าง ๆ  
     (4) กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดำเนินการแก้ไข                    
ข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้
ร้องเรียนทราบ  
     (5) กำหนดให้หน่วยงานที ่ร ับผิดชอบเรื ่องร ้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผล                         
การดำเนินการหรือความก้าวหน้าผลเรื ่องร้องเรียน ให้ผู ้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตาม                  
เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
   3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  
     (1) กำหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตันหยงลิมอ และจัดทำคู่มือหรือแนวทางดำเนินการต่อเรื ่องร้องเรียนที่เกี ่ยวข้องกับการทุจริต              
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
     (2) กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
     (3) กำหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป 
เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส  
     (4) จัดทำข้อมูลสถิติเรื ่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่                
ของหน่วยงาน  
     (5) จ ัดทำข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเร ื ่องร ้องเร ียน เช ่น จำนวนเรื ่อง                   
เรื่องท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ ฯลฯ 
   3.3) การจัดการเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 
     (1) กำหนดให้มีการจัดตั ้ง/ปรับปรุงศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบล      
ตันหยงลิมอ (ร้องเรียน/ร้องทุกข์) 
     (2) กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
     (3) กำหนดช่องทางที ่บ ุคคลภายนอกสามารถแจ้งเร ื ่องร ้องเร ียนเกี ่ยวกับ                            
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส  
     (4) กำกับติดตามให้เจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ช่องทาง กระบวนการ และข้ันตอนการร้องเรียนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
     (5) จัดทำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 
     (6) จ ัดทำข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเร ื ่องร ้องเร ียน เช ่น จำนวนเรื ่อง                  
เรื่องท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ ฯลฯ 



- 62 - 
 

แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

  4) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื ่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทางการจัดการ             
ต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตันหยงลิมอ ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
  6) จัดทำฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และกำหนดกำหนดแนวทางในการป้องกัน 
และแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก 
  7) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแกไ้ข 
และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
  8) คณะทำงานฯ กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามมาตรการ 
  9) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  
ให้ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
  1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  3) มีคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  4) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน               
และกระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
  5) มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู ้ร้องเรียนทราบ 
รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
  6) มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สามารถตอบสนองความต้องการ
หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามที่กำหนดไว้ 
 ผลลัพธ์ 
  ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตันหยงลิมอ 
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มิติที่ 4  การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

4.1.1  มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน 
4.1.2  มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน 
4.1.3  มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 โครงการ / กิจกรรม / มาตรการที่ 1  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศ
ให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือ
ต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบญัชี
ในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุม
ภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ
หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุม
ภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการ
ดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่
เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบ
ทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบ การควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ ้มค่า โดยลดขั ้นตอนการปฏิบัติงานที ่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี ่ยง                         
หรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืน ๆ ที่อาจมีขึ้น 
  2) เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจ 
แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
  3) เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื ่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
  4) เพื ่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงาน
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

5. วิธีดำเนินการ 
  1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง              
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 
  2) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย 
   (1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1)  
   (2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน : ปค.4)  
   (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที ่จ ัดตั ้งหน่วยงาน      
(รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5)  
   (4) ความเห็นของผ ู ้ตรวจสอบภายในเก ี ่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายใน                         
ของหน่วยงาน (รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
  3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 
  4) นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
  5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที ่ทำการ และเว็บไซต์               
ของหน่วยงานและสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
  1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
  2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ 
 ผลลัพธ์ 
  1) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  3) การทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอลดลง หรือปราศจากการทุจริต 
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4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.2.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ ่นให้มีความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่               
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 
4.2.2  ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัต ิงานของฝ่ายบริหาร                    
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

 โครงการ / กิจกรรม / มาตรการที่ 2  

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข 
และหลักเกณฑ์ต่างๆที ่สมาชิกสภาท้องถิ ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้                   
และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำไม่ได้เกิดจาก
เรื่องขาดความรอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง 
เงือ่นไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้
ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื ่อนไขที่เกี ่ยวข้องอย่างผิด  ๆ ส่งผลให้              
สมาชิกสภาท้องถิ ่นและผู ้บริหารท้องถิ ่น โดยเฉพาะผู้ บริหารท้องถิ ่นต้องตกเป็นผู ้กระทำผิดกฎหมาย                
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนา
ท้องถิ่น ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า 
  ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ เพิ่มพูนความรู้ 
ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้                 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหว่า งประโยชน์             
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื ่องการรับทรัพย์สิน                  
หรือประโยชน์อื ่นใดของเจ้าหน้าที ่ของรัฐ รวมทั ้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน                           
และปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ ได้เพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  2) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ                         
ให้มีความเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ ให้มีความพร้อม
ในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

5. วิธีดำเนินการ 
  1) จัดทำโครงการ/แผนงาน เพ่ือเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำหรับผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
  3) จัดเตรียมการอบรม/สมัครเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอก 
  4) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
  5) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
  1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
  2) ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ  
 ผลลัพธ์ 
  ผู ้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ บริหารราชการด้วย                 
ความโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
 

4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

4.3.1  มีแนวปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื ่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่                   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.3.2  จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื ่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย                
สำหรับผู้ร้องเรียน 

 โครงการ / กิจกรรม / มาตรการที่ 3  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื ้อรังที ่นับวันยิ ่งจะทวี              
ความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ 
เป็นปัญหาลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้น
ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

มักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อ
และรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจ และความศรัทธา             
ต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผล 
ในเชิงลบ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน
ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ดำเนินการ
จัดทำมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหาร                
ส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 
  2) เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต
ของหน่วยงาน 
  3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

5. วิธีดำเนินการ 
  1) จัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และแต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
  2) จัดทำคู่มือ/มาตรการ/แนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  
   (1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน 
   (2) ช่องทางการร้องเรียน 
   (3) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน 
   (4) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
   (5) ระยะเวลาในการดำเนินการ 
  3) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
  4) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนและคู่มือ/มาตรการ/              
แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ให้บุคลากรและประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
  5) จัดทำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
  6) จัดทำข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื ่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ                      
ของเจ้าหน้าที่ เช่น จำนวนเรื่องร้องเรียน เรื่องท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น  
  7) รายงานผลการดำเนินการ 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
  มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ผลลัพธ์ 
  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ 
(พิจารณาจากจำนวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 
 โครงการ / กิจกรรม / มาตรการที่ 4  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็นปัญหา
ลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู ่เสมอ ซึ ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจ และความศรัทธาต่อระบบ                 
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน
ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
และประชาชนสามารถเสนอเรื ่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี ่ยวกับการทุจริตขององค์กร                
จึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื ่องร้องเรียนเกี ่ยวกับการทุจริตของ                
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื ่อให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื ่องร้องเรียนที ่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย                  
สำหรับบุคลากรและประชาชน 
  2) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวดันราธิวาส 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

5. วิธีดำเนินการ 
  1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี ่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์               
ให้อยู่บนหน้าเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็น การ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื ่องร้องเรียนการทุจริต               
และประพฤติมิชอบ) และจัดให้มีช่องทางการติดตามเรื ่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผล                 
การดำเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  2) ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 
  3) ดำเน ินการเผยแพร่ประชาส ัมพันธ ์ช ่องทางการร ้องเร ียนการทุจริ ตให ้บ ุคลากร                         
และประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
  4) ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5) รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
  มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
สำหรับ ผู้ร้องเรียน 
 ผลลัพธ์ 
  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ 
(พิจารณาจากจำนวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 


