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คํานํา 
 

 องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต ยกระดับ
มาตรฐานในการปองกันการทุจริตของหนวยงานใหมีความโปรงใสความสุจริต บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
ตลอดจนแสดงใหเห็นถึงเจตจํานงสุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการตอตานการทุจริตอยาง
เปนรูปธรรม อันจะสงผลตอการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งจะสงผลใหประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทํางานของหนวยงาน
มากยิ่งข้ึน 
 องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  ไดพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ใหสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเดน็ที่ (21) การตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ และแผนปฏิบัติการดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนํา
หลักธรรมาภิบาลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงใหสอดคลองกับกรอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประกอบดวย 3 สวน ดังนี ้
 สวนที่ 1 บทนํา ประกอบดวย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองคกร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงคของการจัดทําแผน เปาหมาย และประโยชนของการจัดทําแผน 
 สวนที่ 2 ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการใน 5 ป 
(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมทั้งสิ้นจํานวน 39 โครงการ ดังนี ้
  มิติที่ 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต จํานวน 11 โครงการ 
  มิติที่ 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส จํานวน 15 โครงการ 
  มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน จํานวน 6 โครงการ 
  มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จํานวน 7 โครงการ 
 สวนที่ 3 ประกอบดวย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมหวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จะเปนสวน
หนึ่งที่ชวยขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะนําไปสู



  

 
ข 

 

เปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ที่กําหนดไววา “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 

องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
สิงหาคม 2565
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สวนท่ี 1 
บทนํา 

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองคกร 
ลําดับ 

ที ่
ขั้นตอน 

การดําเนินงาน 
ประเด็นความเสี่ยง

การทุจริต 
Risk 

Score 
มาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
1 กา รบริ ห า ร ง านขอ ง

หน ว ย ง าน  แล ะก า ร
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. ผูบริหารไมมีมาตรการ
เด็ ด ข าด เกี่ ย วกั บก า ร
ป อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ต ใ น
หนวยงาน 
2. บุคลากรของหนวยงาน
ไ ม ใ ห ค ว าม สํ า คั ญ กั บ
มาตรการปองกันการ
ทุจริต  

ปานกลาง 1. โครงการสงเสริมการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพ่ือปองกันการทุจริต 
2. มาตรการแสดงเจตนารมณในการนําหลัก
คุณธรรมมาใช ในการบริหารงานของ
ผูบริหารดวยการจัดทําแผนปฏิ บัติการ
ปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใส 
3. มาตรการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปรงใส 
4. โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและ
ระเบียบที่ เ ก่ียวของ กับการปฏิบัติ งาน 
สําหรับบุคลากรของหนวยงาน ผูบริหารและ
สมาชิกสภาทองถ่ิน 
5. มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลแมขาวตม 
6. โครงการเสริมสรางคานิยมตอตานการ
ทุจริต 
7. มาตรการประเมินความคุมคาในการ
บริหารงานของหนวยงาน 

2 ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น 
งบประมาณ การจัดซื้อ
จัดจาง การบริหารพัสดุ 
และการใชประโยชน
ท รั พ ย สิ น ข อ ง ท า ง
ราชการ 

ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น 
งบประมาณ การจัดซื้อ 
จัดจาง การจัดหาพัสดุ ไม
เป น ไปตามระ เ บียบที่
เกี่ยวของ หรือไมเปนไป
ตามวัตถุประสงค หรือใช
เงินไมเกิดประโยชนกับ
ราชการ  
 

ปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 

  

1. มาตรการควบคุมการเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
2. กิจกรรมวิเคราะหผลการจัดซื้อ จัดจาง
ประจําป 
3. มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน
ของหนวยงาน 
4. มาตรการปองกันการใชจายงบประมาณที่
ไ ม ส ม ค ว ร  ผิ ด วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค  ไ ม มี
ประสิทธภิาพ 
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2. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตร

ชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ 
ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเปนเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมายดังกลาว โดยมียุทธศาสตรชาติ 
20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย ที่จะเปนแนวทางการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน ในป พ.ศ. 2580 กลาวคือ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี
เปาหมายในการพัฒนาประเทศให “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง 
สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) การตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กําหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนด
ตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2580 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เพ่ือใหบรรลุผลดังกลาว จึงไดนําผลการประเมิน ITA ไปกําหนดเปนตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววาหนวยงานที่
เขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 90 คะแนนข้ึนไป โดยในระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566 
- 2570) ไดกําหนดตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2570 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา 57 คะแนน และ
หนวยงานที่เขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป   

 องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพรผลคะแนนดัชนี
การรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจําป 2564 ผลปรากฏวาประเทศไทยได 35 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยูในอันดับที่ 110 โลก ซึ่งลดลงจากป 2563 ยอมสะทอนใหไดเห็น
วาประเทศไทยยังตองแกไขปญหาการทุจริตอยางเรงดวน  

โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานที่มีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
ปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 7,850 แหง ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐ
ภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจาย
อํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปน
หนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ถือ
เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินซึ่งนําไปสูการพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปราศจากการทุจริต นําเงินงบประมาณมาพัฒนาทองถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
อยางแทจริงแลว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองคกร
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ปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืน รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยยึดหลัก
แหงการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับ
พ้ืนที่ สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตอง
เปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 
 ดังนัน้ องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จึงใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ควบคูไปกับการปองกันการทุจริต โดยไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและนําไปสูการ
ปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม      
(พ.ศ. 2566 – 2570) อันจะสงผลตอการขับเคลื่อนใหบรรลุคาเปาหมายของแผนแมบทฯ ที่กําหนดไววา ในป 
พ.ศ. 2570 หนวยงานที่เขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป 
รวมทั้งประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 
1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา 57 คะแนน   

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
(1) เพ่ือแสดงเจตจํานงสุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมตอสาธารณชน  

  (2) เพ่ือสรางวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่
ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถ่ิน 
ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

(3) เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
เปดเผย โปรงใส และตรวจสอบได  

(4) เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริต ให
สอดคลองและเหมาะสมกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมที่มี
ประสิทธิภาพ เขมแข็ง และลดการทุจริต 

4. เปาหมาย 

 (1) คดีทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมลดลง รอยละ 50 ในป พ.ศ. 2570  
 (2) องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมมีคะแนน ITA เพ่ิมขึ้นและผานเกณฑการประเมิน ITA (85 
คะแนนขึ้นไป) ในป พ.ศ. 2570 (กรณีที่ยังไมผานเกณฑ ITA) /องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมผานเกณฑ
การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) และมีคะแนน ITA 90 คะแนนขึ้นไป ในป พ.ศ. 2570 (กรณีที่ผานเกณฑ 
ITAแลว) 
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คาเปาหมาย ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 
จํานวนคดีทุจริตลดลง 
(คํานวณจากป 2565) 

รอยละ 10 รอยละ 20 รอยละ 30 รอยละ 40 รอยละ 50 

คะแนน ITA 65 คะแนน 70 คะแนน 75 คะแนน 80 คะแนน 85 คะแนน 
 

5. ประโยชนของการจัดทําแผน 
(1) ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมไดแสดงเจตจํานงสุจริตตอสาธารณชน  

  (2) องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมมีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองคกรมีจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน
สุขแกประชาชนทองถิ่น ปราศจากพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบ  

(3) องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมมีการบริหารราชการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เปดเผย 
โปรงใส และตรวจสอบได  

(4) ประชาชนมีสวนรวมในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบล
แมขาวตม 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมที่มี
ประสิทธิภาพ เขมแข็ง และลดการทุจริต 
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สวนท่ี 2 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจํานวน 39 โครงการ ดังนี ้ 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

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

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสราง
วัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การเสริมสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแกบุคลากร
ทั้งขาราชการการเมืองฝาย
บริหาร ขาราชการการเมือง
ฝ ายสภาทองถิ่ น  และฝ า ย
ประจําขององคกรปกครอง
สวนทองถิน่ 

1) โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและ
สมาชิกสภาทองถิ่น 
2) โครงการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 
3) มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม” 
4) โครงการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบล      
แมขาวตม 
5) โครงการสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อปองกันการ
ทุจริต 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

ไมใชงบ 
ประมาณ 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

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

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 1.2 การเสรมิสรางจิตสํานึก

และความตระหนกัแก
ประชาชนทุกภาคสวนใน
ทองถิ่น 

6) โครงการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม 
7) โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
8) โครงการเสริมสรางคานิยมตอตานการทุจริต 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

 1.3 การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 

9) โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนองคการบริหาร
สวนตําบลแมขาวตม 
10) โครงการประกวดคําขวัญตอตานการทุจริต 
11) โครงการโรงเรียนคณุธรรม 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

 รวม จํานวน 11 โครงการ - - - - -  
2. การบริหาร
ราชการดวยความ
โปรงใส 

2.1 การเปดเผยขอมูล
สาธารณะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

12) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารเพื่อเผยแพรขอมูล
ขาวสารแกประชาชน 
13) โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารงบประมาณ 
14) มาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพร
ขอมูลสาธารณะของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

 2.2 มาตรการสงเสรมิคุณธรรม
และความโปรงใส 

15) มาตรการแสดงเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการ
บริหารงานของผูบริหารระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยการ
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปรงใส 
16) มาตรการ NO Gift Policy 
17) มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
18) กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
19) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ
ขององคการบริหารสวนตาํบลแมขาวตม 

- 
 
 
 
- 
- 
- 

11,000 
 

- 
 
 
 
- 
- 
- 

11,000 
 

- 
 
 
 
- 
- 
- 

11,000 
 

- 
 
 
 
- 
- 
- 

11,000 
 

- 
 
 
 
- 
- 
- 

11,000 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

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

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
20) กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ 
21) มาตรการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 2.3 มาตรการลดการใช
ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

22) มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
23) โครงการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
24) โครงการจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
25) มาตรการออกคําสั่งมอบหมายขององคการบริหารสวนตําบล       
แมขาวตม 
26) มาตรการกระจายอํานาจขององคการบริหารสวนตาํบลแมขาวตม 

- 
- 
- 
 
- 
 
- 

- 
- 
- 
 
- 
 
- 

- 
- 
- 
 
- 
 
- 

- 
- 
- 
 
- 
 
- 

- 
- 
- 
 
- 
 
- 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

 รวม จํานวน 15 โครงการ 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000  
3. การสงเสริม
บทบาทและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน 

3.1 การสงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมบริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

27) โครงการจัดเวทีประชาคม 
28) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลแมขาวตม 
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

 3.2 การรับฟงความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเร่ือง
รองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน 

29) มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวน
ตําบลแมขาวตม 
 

- - - - - ไมใชงบ 
ประมาณ 

 3.3 สงเสริมการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน และบูรณาการ
ทุกภาคสวนเพือ่ตอตานการ
ทุจริต 

30) กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต 
31) โครงการสรางเครือขายภาคประชาชนเพื่อเฝาระวังการทุจริตของ
ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
32) กิจกรรมบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 

- 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 

- 
- 
 
- 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

 รวม จํานวน 6 โครงการ       
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

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

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การยกระดับกลไก
การตรวจสอบการ
ดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต 

33) โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจาํป 
34) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน 
35) มาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตขององคการบริหาร 
สวนตําบลแมขาวตม 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

 4.2 การสงเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

36) โครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
สําหรับผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 
37) กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

 4.3 มาตรการจัดการเรื่อง
รองเรียนการทุจริต 

38) มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรอืรับแจง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริตขององคการบริหารสวนตาํบลแมขาวตม 
39) มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

 รวม จํานวน 7 โครงการ       
รวมทั้งสิ้น จํานวน 39 โครงการ 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000  
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สวนท่ี 3  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

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

มิติที่ 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต 
################################################################################ 
 
1.1 การเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 

1.1.1 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ และการ
ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม 

 
ลําดับที่ 1 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน สําหรับ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ที่บุคลากร สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ตองรูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติ
หนาที่การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดข้ึนเปนประจํามักเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความ
ชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรูความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม จึงสงผลใหบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นกระทําผิดกฎหมายระเบียบตางๆ  กอใหเกิดความเสียหายแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  
 ดังนั้น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคบัในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวน
ไดสวนเสีย รวมทั้งเปนการเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภา
ทองถ่ิน  จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน สําหรับ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 
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3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น ไดเพิ่มพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ
กฎหมาย ที่เก่ียวของในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหมีความพรอมในองคความรู
เก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ 
 3) เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวน
เสีย 
4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จํานวน 60 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน  
 2) ประสานบุคคลและหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือจัดเตรียมการดําเนินโครงการ 
 3) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ
สําหรับบุคลากร ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 4) จัดทําเอกสารสงเสริมความรูดานกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ 
 5) อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
 7) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด 
10. ผลผลิต,ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดอบรมความรูดานกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของสําหรับบุคลากร ผูบริหารและสมาชิก
สภาทองถ่ิน ไมนอยกวา 2 ครั้งตอป 
 2) บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวของ เพื่อเปนแนว
ทางการปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ ไมนอยกวา รอยละ 80 (ทําแบบทดสอบ/แบบประเมิน) 
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 ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมมีการบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคบัในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวน
ไดสวนเสีย (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
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ลําดับที ่2 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการ 
   ปฏิบัติงานใหแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจําเปนตองดําเนินโครงการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภา
ทองถ่ิน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหแก บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
เพ่ือใหการบริหารงาน และปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองชอบธรรม ไมเลือกปฏิบัติเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ที่เก่ียวของในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหมีความพรอมในองคความรู
เก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ 
 3) เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ในการปฏิบัติงานอยางเครงครดัดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย 
4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน จํานวน 60 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําโครงการ/แผนงานและขออนุมัติดําเนินโครงการ/แผน ตอผูบริหาร  
 2) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ
สําหรับบุคลากร ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 3) เผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของสําหรับบุคลากร 
ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่นผานชองทางที่หลากหลาย เชน เว็บไซต  สื่อสังคมออนไลน บอรด
ประชาสัมพันธ จดหมายขาว เปนตน  
 4) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
 5) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของสําหรับ
บุคลากร ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่นผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรด
ประชาสัมพันธ จดหมายขาว อยางนอย 5 ชองทาง และไมนอยกวาปละ 4 ครั้ง (เผยแพรประชาสัมพันธราย
ไตรมาส) 
 2) บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวของ เพื่อเปนแนว
ทางการปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับใน
การปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย 
(สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
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ลําดับที ่3 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบล 
   แมขาวตม” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลแมขาวตม โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษ
ตามความรายแรงแหงการกระทํา นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวล
จริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อกําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาที่
และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรนําแนวทางการ
ดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน องคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตมจึงไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม” ขึ้น เพ่ือใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการ
ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน
หรือการมีผลประโยชนทับซอน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการใหมีความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
 2) เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกร ระดับบุคคล
และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3) เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสยี 
 4) เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอ
สังคม ตามลําดับ 
 5) เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้ง
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
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4. กลุมเปาหมาย 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง จํานวน 80 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติดําเนินการตอผูมีอํานาจ 
 2) กําหนดแนวทาง รูปแบบ และชองทางในการเผยแพรประมวลจริยธรรมสําหรับบุคคลในองคกรและ
สาธารณชน 
 3) ประสานงานบุคคลและหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือดําเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่กําหนด 
 4) ดําเนินการเผยแพรประมวลจริยธรรมเพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร ขาราชการทุกคนพึงยึดถือ
เปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกบัระเบียบและกฎขอบังคบัอื่นๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่กําหนด 
 5) ดําเนินการเผยแพร ประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรม เปดเผยเปนการทั่วไปแกสาธารณชน
ใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง 
กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปน
ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบที่กําหนด) 
 6) ประเมินและติดตามผลการดําเนินการ 
 7) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพรประมวลจริยธรรม อยางนอย 3 ชองทาง 
  2) คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางทั่วไป มีความรูความ
เขาใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล)  
 ผลลัพธ 
 คณะผูบริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล   
แมขาวตมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม (สํารวจโดยใชแบบประเมิน
ติดตามผล) 
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1.1.2 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการยึดม่ันผลประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตน ที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 

 

ลําดับที ่4 
 

1. ชือ่โครงการ : โครงการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนา
หรือไมเจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรม
เหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ 
(ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบตัิหนาที่โดยคาํนึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมจึงไดดําเนินโครงการปองกันผลประโยชนทับซอนของ
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหความรูความเขาใจแกพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นเก่ียวกับการปองกันผลประโยชน
ทับซอน 
 2) เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม 
 3) เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม มีจิตสํานึก 
คานิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง สงผล
ใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 
4. กลุมเปาหมาย 
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จํานวน 50 คน 
5. วิธีการดําเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทํางาน/มอบหมายผูรับผิดชอบ เพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชนทับซอนของตําแหนงตางๆ 
 2) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน และจัดทํา
รางคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 3) จัดเวทีเพ่ือรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะจากบุคลากรภายในองคกรเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแนว
ทางการดําเนินการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
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 4) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนตาม
ขอเสนอแนะที่ไดจากเวทีรับฟงความคิดเห็นฯ และจัดทําคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชน
ทับซอน 
 5) จัดประชุมเพ่ือใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอนและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอน แกบุคลากรของหนวยงาน 
 6) เผยแพรคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนใหแกบุคลากรของหนวยงาน 
และสาธารณะชนใหรับทราบ 
 7) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมมีความรูความเขาใจ
เรื่องผลประโยชนทับซอน รอยละ 80 ของจํานวนพนักงานฯ (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล/
แบบทดสอบความรู) 

2) มีคูมือ/แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอน จํานวน 1 ชุด  
3) มีการเผยแพรคูมือ/แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนแกสาธารณชน อยางนอย 2 ชองทาง 

(เชน เว็บไซตหนวยงาน บอรดประชาสัมพันธหนวยงาน หนังสือเวียน) 
 ผลลัพธ 
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
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  1.1.3 เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 
 

 

ลําดับที ่5 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อปองกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสรางจิตสํานึก
ในการทํางานและความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกทั้ง
สามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เปนปญหาเรื้อรัง
ที่มีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตอยางจริงจัง เพ่ือทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดในท่ีสุดนั้น ตองนําหลักธรรมาภิบาล
ไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชา
สังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมท้ังปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลง
คานิยมไปในทิศทางที่ไมเอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน  
 ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จึงจัดทําโครงการ
สงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือปองกันการทุจริตข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน และบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมมีความรูความเขาใจ
ในหลักธรรมาภิบาลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 2. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมมีความรูความเขาใจและ
ใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) และมีคานิยมใน
การตอตานการทุจริต 
 3. เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมมีความรูความเขาใจใน
หลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 
 4. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมสามารถนําองคความรู
หลักธรรมาภิบาล ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จํานวน 80 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
 2) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
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 3) จัดทํากําหนดการ 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุมเปาหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ  
 5) จัดฝกอบรมตามกําหนดการ 
 6) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ที่เขารับการ
อบรม ผานการทดสอบความรูธรรมาภิบาล รอยละ 90 (ทดสอบความรูผานระบบทดสอบความรูธรรมาภิบาล
ออนไลน https://ggde.nacc.go.th) 
 ผลลัพธ   
 1) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมนําหลัก     
ธรรมาภิบาลมาปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
 2) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม รวมตอตาน
การทุจริต (สํารวจโดยแบบประเมินติดตามผล) 
 3) ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม นําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
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1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
 

 1.2.1 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ แยกแยะผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม 

 

ลําดับที่ 6 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
2. หลักการและเหตุผล 
 การขัดกันแหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบ
หลายปที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซึ่งไดสงผลกระทบตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม 

จากสถานการณขางตน จําเปนท่ีหนวยงานภาครัฐตองเรงปลูกฝงองคความรูใหประชาชนมีความเขาใจ
เก่ียวกับความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม รวมท้ังใหตระหนักถึงผลกระทบ
จากปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือเกิดเปนผลประโยชนทับ
ซอน ซึ่งเปนปญหาเชิงโครงสรางท่ีเกี่ยวของกับหลายมิติ ทั้งมิติดานสังคม การเมืองและการบริหารที่สําคัญ
สะทอนถึงวัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารที่ดอยพัฒนา 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมจึงไดจัดทําโครงการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชนสวนรวมขึ้น เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวมได สงเสริมใหประชาชนใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน รวม
ปกปองผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ ทําใหเกิดเปนคานิยมที่จะไมยอมรับการทุจริต 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวมได 
 2) เพ่ือสรางจิตสํานึกใหประชาชนรวมปกปองผลประโยชนสวนรวม 
 3) เพ่ือสรางจิตสํานึกใหประชาชนรักษาสาธารณประโยชนและสาธารณูปโภคของชุมชน 
 4) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน 
4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนทีอ่งคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จํานวน 100 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติตอผูมีอํานาจอนุมัต ิ
 2) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
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 3) กําหนดรูปแบบ/แนวทาง/กําหนดการและหัวขอการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร, เชิญกลุมเปาหมาย 
 5) ดําเนินการตามรูปแบบ/กําหนดการ ที่กําหนดไว 
 6) ประเมินและติดตามผลการดําเนินการ 
 7) รายงานผลการดําเนินการ 
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต  

1) มีการจัดอบรมใหกับประชาชน จํานวน 1 ครั้ง 
2) ประชาชนมีความรูความเขาใจและสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนรวมไดรอยละ 80 ของ

จํานวนผูเขารวมโครงการ (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
3) ประชาชนมีความรูความเขาใจในการใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน

รอยละ 80 ของจํานวนผูเขารวมโครงการ (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
 ผลลัพธ 

1) ประชาชนรวมปกปองผลประโยชนสวนรวม และสาธารณประโยชน (สํารวจโดยใชแบบประเมิน
ติดตามผล) 

2) ประชาชนมีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในชีวิตประจําวัน (สํารวจโดยใช
แบบประเมินติดตามผล) 
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  1.2.2 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ลําดับที ่7 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตร
ชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ 
ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยยุทธศาสตรชาติ 20 
ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เปน
ประเทศพฒันาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสําคัญกับการปลูกฝงใหคนไทยไมโกง โดยการสงเสริมสนับสนุนให
ทุกภาคสวนมุงสรางจิตสํานึกในการรักษาประโยชนสาธารณะ ทัศนคตเิชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับทุกกลุมในสังคม ควบคูกับการปลูกฝงจิตสํานึกความซื่อสัตยสุจริต 
คานิยมที่ถูกตอง สรางความตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริตและการรูเทาทันการทุจริตของสังคมไทย โดย
อาศัยกลไกทางสังคมเปนมาตรการในการลงโทษผูกระทําผิดหรือผูกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมจึงไดดําเนินโครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหประชาชนในพื้นที่นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใน
การดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริต 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกประชาชน 
 2) เพ่ือเสริมสรางความตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริตใหแกประชาชน 
 3) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจําวัน  
4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนทีอ่งคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จํานวน 120 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัต ิ
 2) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) กําหนดรูปแบบ กําหนดการ และหัวขอการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุมเปาหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ  
 5) ดําเนินการตามรูปแบบและกําหนดการที่กําหนด 
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 6) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจํานวน 1 ครั้ง 
 2) ประชาชนมีความรูความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวันได ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในชีวิตประจําวันได ไมนอยกวารอยละ 80 
(สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
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  1.2.3 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 

ลําดับที ่8 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางคานิยมตอตานการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่น ถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินซึ่งนําไปสูการพัฒนาท่ัวทั้ง
ประเทศ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 ตลอดจนหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ในการปฏิบัติหนาที่นั้นตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยคาํนึงถึงหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวน  
 รวมทั้ง แผนการปฏิรูปดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดกําหนด      
กลยุทธดานการปองกันและเฝาระวังที่มุงเนนการเรงสรางการรับรูและจิตสํานึกของประชาชนในการตอตาน
การทุจริตประพฤติมิชอบ สงเสริมใหประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีสวนรวมในการตอตานทุจริต 
รวมถึงสรางลักษณะนิสัยไมโกงและไมยอมใหผูใดโกง เพ่ือตอตานการทุจริต โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และ
ผูปกครอง 
 ดังนัน้ องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จึงใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตโดยเริ่มจากการ
สรางจิตสํานึกใหเด็ก เยาวชน และประชาชน ตอตานการทุจริต โดยไดจัดทําโครงการเสริมสรางคานิยมการ
ตอตานการทุจริต เพ่ือเปนการปลูกฝงคานิยม ใหมีทัศนคติ วิสัยทัศนในการตอตานการทุจริต รวมทั้งรณรงคให
ประชาชนจากทุกภาคสวนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ ท่ีเปนกลไกในการแกไขปญหาการทุจริตใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริม และสรางจิตสํานึกใหตระหนักถึงการสรางคานิยมและการเฝาระวังตอตานการทุจริต
ใหแกเด็ก เยาวชนและประชาชน 
 2) เพ่ือรณรงคใหเด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรูความเขาใจและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม 
 3) เพ่ือประชาสัมพันธบุคคลลําดับทีด่ีดํารงตามหลักคุณธรรมจริยธรรมไปสูองคกรหรือบุคคลภายนอก 
 4) เพ่ือเปนการวางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นไปสูประชาชนทุกภาคสวน 
4. กลุมเปาหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จํานวน 300 คน 
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5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดหาขอความที่เก่ียวของกับการสรางคานิยมการตอตานการทุจริต 
 2) จัดทําสื่อในรูปแบบตามชองทางที่กําหนดไว 
 3) เผยแพรใหประชาชน รวมทั้งนักเรียนในโรงเรียนตางๆ ภายในเขตพ้ืนที ่
 4) จัดกิจกรรมรณรงคตอตานการทุจริตในสถานศึกษาและชุมชนในเวทีตางๆ  
 5) ประเมินติดตามผลการดําเนินการ 
 6) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด / กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) เผยแพรสื่อการสรางคานิยมตอตานการทุจริต ไมนอยกวา 5 ชองทาง 
 2) มีการรณรงคในสถานศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาล ไมนอยกวา 5 แหง 
 ผลลัพธ 
 1) เด็ก เยาวชน และประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความรูความเขาใจและมีความตระหนัก
รวมกันในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นไมนอยกวารอยละ 70 (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล) 
 2) ประชาชนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริต ไมนอยกวารอยละ 70 ของประชาชนท่ีเขารวม
โครงการ (สํารวจจากรายชื่อเครือขายตอตานการทุจริต) 
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1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
 1.3.1 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 

 

ลําดับที ่9 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

การทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาที่สะทอน
วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมี
คานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุม
เด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) 
การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติ
การศกึษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนา
คนไทยใหเปนคนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดใหรัฐตองสงเสริม
การดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  

องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมพิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการ
สรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ขึ้น เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกัน
และคานิยมที่ถูกตองซึ่งจะเปนรากฐานที่สําคัญ ท่ีทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ และ
เปนการปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชันที่ไดผลที่สุด  
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคณุธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต 
 2) เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษา
ประโยชนสวนรวม 
 3) เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ 
4. กลุมเปาหมาย 
 เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จํานวน 120 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 2) แตงตัง้คณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 



  

 
27 

 

 3) ดําเนินการตามโครงการ 
 4) สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 
 5) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) เด็กและเยาวชนขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมไดรับการฝกอบรม จํานวน 120 คน 
 2) เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู  สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว  ดี สามารถนําความรู
ประสบการณท่ีไดรับมาปรับใชกับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข รอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบ
ประเมินผล/แบบทดสอบ)  
 ผลลัพธ 
 1) เด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต ไมนอยกวารอยละ 80 
(สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
 2) เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
 3) เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชน
สวนรวม ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
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ลําดับที ่10 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประกวดคําขวัญตอตานการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

ปจจุบันประชาชนจํานวนไมนอยเห็นปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องที่ยอมรับไดหากตนเอง
ไดรับผลประโยชนดวย สะทอนใหเห็นวาเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม อยางยั่งยืน 
หากปลอยใหคานิยมที่ไมถูกตองเชนนี้เกิดขึ้นตอไป ความลมเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดข้ึนกับสังคมไทย
และสงผลเสียตอสังคมในดานอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนาคนไทยให
เปนคนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จึงไดจัดกิจกรรมการ
ประกวดคําขวัญตอตานการทุจริตขึ้น เพ่ือกระตุนใหเด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจปญหา
การทุจริตคอรรัปชันที่เกิดข้ึนและพรอมที่จะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ และเปนการปองกันและแกไขปญหาทุจรติ  
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกดานจริยธรรมและคุณธรรมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 2) เพ่ือเสริมสรางคานิยมที่ถูกตองใหกับเด็กและเยาวชน และใหเกิดจิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทําความ
ดี มีความซื่อสัตยสุจริต 
 3) เพ่ือสงเสริมใหเด็ก และเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทาง
ภาษาที่สื่อถึงการตอตานการทุจริต 
 4) เพ่ือใหเด็กและเยาวชน รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค 
4. กลุมเปาหมาย 
 เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นทีอ่งคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จํานวน 120 คน 
5. วิธีดําเนินงาน 
 1) เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 2) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวด 
 3) ประชาสัมพันธใหเด็ก และเยาวชนสงคาํขวัญเขาประกวด 
 4) ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑที่องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม กําหนด 
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 5) ทําพิธีมอบรางวัล  
 6) ติดตามประเมินผลการดําเนินการ 
 7) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 ไดคําขวัญตอตานการทุจริต จํานวน 10 ชุด 
 ผลลัพธ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู ตื่นตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่
เกิดขึ้นและพรอมที่จะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ไมนอยกวา
รอยละ 80 ของผูเขารวมประกวด (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
30 

 

1.3.2 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบตอสวนรวม 
 

ลําดับที ่11 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการจัดการศึกษาเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข มี
ศาสนาที่ตนนับถือเปนเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจ มาตรา 41 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีสิทธิจัด
การศกึษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตามความพรอมความเหมาะสม และความตองการภายในทองถิ่น 
 องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ไดตระหนักและใหความสําคัญกับเด็กและเยาวชนเปนพลังที่
สําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงไดดําเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน
ดานจิตใจ ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา อันเปนแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติตนที่ดี ใหมีทักษะในการดําเนินชีวิต “เกง ดี และมีความสุข” ซึ่งเปนการสรางภูมิตานทานใหกับตนเอง
ดวยคุณธรรม ใหเปนผูมีชีวิตอยูอยางรูเทาทันโลกนําพาชีวิตสูความสําเร็จ เพ่ือเก้ือกูลแกตนเองและประเทศชาติ
ในที่สุด  
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหผูเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องตนของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
 2) เพ่ือใหนักเรียนมีความซื่อสัตย สุจริต มีความกตัญูกตเวที มีเมตตา กรุณาเอ้ือเฟอเผื่อแผและ
เสียสละเพ่ือสวนรวม 
 3) เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเปนคนดี คนเกงและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 4) เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาของเทศบาลในการตอตาน
การทุจริต 
4. กลุมเปาหมาย 
 นักเรียน ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาของโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
แมขาวตม จํานวน 120 คน 
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5. วิธีการดําเนินการ 
 1) จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานในการจัดอบรมใหความรูหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมหลักสูตรตาน
ทุจริตในโรงเรียน 
 2) จัดประชุมคณะทํางานในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ แนวทางการดําเนินงานในการเตรียมความ
พรอม เพ่ือใหงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 3) ดําเนินการขออนุมัติดําเนินงานตามโครงการใหเปนไปตามระเบียบฯ การใชงบประมาณและพัสดุ
ของสถานศึกษา 
 4) จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ และสถานที่ในการจัดโครงการ 
 5) ดําเนินการจัดกิจกรรมคายคุณธรรม 
 6) สรุปติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ 
 7) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
        นักเรียนชั้นอนุบาล – ประถมศึกษา ไดรับการอบรมหลักสูตรตามโครงการ รอยละ 100 
 ผลลัพธ 
         1) จํานวนนักเรียนตั้งแตระดับอนุบาล – ประถมศึกษา นําความรูดานหลักธรรมมาปฏิบัติและ
นํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตาม/แบบสอบถามครู) 
         2) เด็ก นักเรียน ไดซึมซับความรูดานคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนาไปใชดําเนิน
ชีวิต ใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตาม/แบบบันทึก
ความดี) 
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################################################################################# 
มิติที่ 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส 

################################################################################# 
2.1 การเปดเผยขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 2.1.1 การเปดเผยขอมูลการบริหารงานและการดําเนินงาน 

ลําดับที ่12 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหรัฐตองจัดการใหประชาชนมีโอกาส
กวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพ่ือที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง และมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสาร
ของราชการ  
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบล        
แมขาวตม จึงไดมีศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร รวมทั้งดําเนินการ
ปรับปรุงขอมูลขาวสารใหครบถวน และเปนปจจุบัน ผานชองทางในสื่อตางๆ ของหนวยงาน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน  
 2) เพ่ือมีหนวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานสําหรับประชาชน 
 3) เพ่ือจัดแสดงขอมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจหนาที่ตอสาธารณชน 
 4) เพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลและการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบลแมขาวตม 
4. กลุมเปาหมาย  
 ศนูยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทํางานปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน เพ่ือดําเนินการใหมีการ
เผยแพรขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ    
 2) แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสาร  
 3) จัดตั้งหนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 4) จัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งมี
การแสดงขอมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจอยางชัดเจน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และเปนปจจุบันทาง
เว็บไซตของหนวยงานและสื่ออ่ืน ๆ 
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 5) จัดทําขอมูลแสดงการดําเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม
เพ่ือเผยแพรตอสาธารณชน ผานสื่อชองทางตางๆ ของหนวยงานเปนระยะ สม่ําเสมอ โดยใหขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง การ
จัดซื้อจัดจาง การใชจายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎ ขอบังคบัที่กําหนดแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
 6) จัดใหมีชองทางการสื่อสารเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ ที่จะติดตอสอบถาม
หรือขอขอมูล หรือรับฟงคําติชม/แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ เชน  
  - มีหมายเลขโทรศพัทเฉพาะที่มีเจาหนาที่ใหบริการขอมูลตลอดระยะเวลาทําการ  
  - แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการที่จะติดตอ
สอบถาม/ขอขอมูล/แสดงความคิดเห็น  
  - มีชองทางการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดตั้งศูนยบริการรวม กลอง/ตูรับฟงความ
คิดเห็น การประชุมรับฟงความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน เว็บบอรด เปนตน  
 7) ปรับปรุงระบบการใหขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  
 8) จัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 
 9) จัดทํารายงานผลสถิติผูมารับบริการ รวมทั้งขอเสนอแนะในการใชบริการ และสรุปผลเสนอผูบริหาร
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด 
9. ผลผลติ/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) มีจํานวนชองทางการประชาสัมพันธ อยางนอย 5 ชองทาง 
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม

ใหมีขอมูลที่ครบถวนถูกตองเปนปจจุบัน   
ผลลัพธ 
ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใชบริการศูนยขอมูลขาวสารไมต่ํากวารอยละ 80 (ใชแบบสํารวจ

ความพึงพอใจการใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร) 
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2.1.2 การเปดเผยขอมูลการบริหารเงินงบประมาณ 
 

ลําดับท่ี 13 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารงบประมาณ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ 
แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต 
มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ใหสวนราชการ
ดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมเปนไปอยางโปรงใส 
ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงดําเนินโครงการเสริมสราง
ความโปรงใสในการบริหารงบประมาณ เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางได
ทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
 2) เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 3) เพ่ือปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
4. กลุมเปาหมาย 
 1) บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
 2) ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) รวบรวมขอมูลแผนการใชจายงบประมาณประจําป แผนการจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสด ุ
 2) เผยแพรแผนการใชจายงบประมาณประจําป แผนการจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุ ใหประชาชนได
ทราบผานทางเว็บไซตและชองทางตางๆ 
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 3) จัดเวทีรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการใชจายเงินงบประมาณใหมีความโปรงใส คุมคา และสรางการมีสวนรวมในการติดตามและ
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 
 4) ฝกอบรมใหบุคลากรภายในและประชาชนใหมีความรูเก่ียวของกับการพัสดุ 
 5) จัดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เชน 
สังเกตการณ ติดตามผลการดําเนินการในการจัดซื้อจัดจาง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เปนตน 
 6) ประชุมกํากับติดตามการใชจายงบประมาณประจําป 
 7) รายงานผลการดําเนินการ และเผยแพรผลการดําเนินงานใหบุคลากรภายในหนวยงานและ
สาธารณชนใหทราบโดยทั่วกัน ผานชองทางตางๆ ไดแก 
  7.1) ผลการดําเนินโครงการ 
  7.2) รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณประจําป  
  7.3) รายงานสรุปผลการใชจายงบประมาณประจําปตามวงรอบที่กฎหมาย/ระเบียบกําหนด 
  7.4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจางรายเดือนและรายป  
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไมนอยกวา 3 ชองทาง 
 2) มีการจัดเวทีเพ่ือรับฟงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการใชจายงบประมาณ จํานวน 1 ครั้ง  
 ผลลัพธ 
 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง ลดลง 
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 2.1.3 การเปดเผยขอมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ลําดับที ่14 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของ  
    องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหา
รายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตมจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตอง
บริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพื่อสรางความโปรงใสในการบริหารราชการ และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมได จึงไดจัดทํามาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และ
มาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมเพื่อใหมีการ
เผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎขอบังคับที่กําหนดไวรวมท้ังจัดใหมีการปดประกาศ 
เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน เพ่ือสงเสริมบทบาทการมี
สวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกําหนดไว  เชน 
ขอมูลขาวสารที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ     
จัดจาง ฯลฯ 
 2) เพ่ือกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่เก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนด  

3) เพ่ือกํากับติดตามหนวยงานที่เก่ียวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับการ
ปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนตอประชาชน  

4) เพ่ือใหการบริหารราชการเกิดความโปรงใส และประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล  
 
4. กลุมเปาหมาย 
 สํานัก กอง สวน ฝายตางๆ ในองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพรขอมูล
สาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

2) ประชุมคณะทํางานฯ  
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2.1) กําหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อกํากับติดตามหนวยงานที่เก่ียวของใหเผยแพรขอมูลของ
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ตอสาธารณชน โดยพิจารณาใหมีการเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชนกับ
สาธารณชนใหเปนปจจุบันทางเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสื่อออนไลนรูปแบบอื่น ๆ และ
ชองทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี ้
  2.1.1) ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก โครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน ขอมูล
ผูบริหาร อํานาจหนาที่ แผนยุทธศาสตร หรือแผนพัฒนาหนวยงาน ขอมูลการติดตอ กฎหมายที่เกี่ยวของ ขาว
ประชาสัมพันธ การปฏิสัมพันธขอมูล เครือขายสังคมออนไลน (Social Network)  

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

2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจําป รายงาน
การกํากับติดตามการใชจายงบประมาณประจําปรอบ 6 เดือน รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ
ประจําป แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหา
พัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2.1.5) การสงเสริมความโปรงใส ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และการ
เปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม  

2.2) กําหนดแนวทาง/มาตรการกํากับติดตามหนวยงานที่เก่ียวของ เผยแพรขอมูลขาวสารการ
ใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานที่ใหบริการอยางชัดเจน เพ่ือเปนประโยชนตอ
ประชาชน  

3) ติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพร
ขอมูลสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

4) รายงานผลการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะขององคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตมใหผูบริหารทราบ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ระบุงบประมาณที่ใชดําเนินการ 
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานัก กอง สวน ฝายตางๆ สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) มีการเปดเผยขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนกับสาธารณชนใหเปนปจจุบันทางเว็บไซตขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและสื่อออนไลนรูปแบบอื่น ๆ และชองทางท่ีหลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี ้

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

 3) กํากับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของหนวยงานที่เก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎขอบังคับที่กําหนด  

4) กํากับติดตามหนวยงานที่เก่ียวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน  

ผลลัพธ 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจตอการเผยแพรขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมต่ํากวา

รอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ) 
2) ภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
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2.2 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
 2.2.1 การแสดงเจตนารมณในการปฏิบัติหนาที่และบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 

 

ลําดับที ่15 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร 
   องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับ 
   คุณธรรมและความโปรงใส 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับทองถิ่น และคาดหวังวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะเปนกลไกที่สําคัญในการสรางวัฒนธรรมสุจริต 
รวมทั้งผูบริหารมีความมุงม่ันที่จะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน มีการบริหารให
เปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวมของ
ประชาชน จึงไดมีการดําเนินการจัดทํามาตรการแสดงเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการ
บริหารงานของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส  
3. วัตถุประสงค 

1) เพื่อสงเสริมใหผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมแสดงเจตนารมณในการนําหลัก
คุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส 

2) เพ่ือประชาสัมพันธการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมสูการรับรูของสาธารณชน  

3) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม 
4. กลุมเปาหมาย 
 1) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  
 2) ประชาชน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติตอผูมีอํานาจ 
 2) กําหนดรูปแบบ/แนวทาง/ชองทางในการแสดงเจตนารมณฯ 
 3) จัดทําประกาศเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร 
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 4) ผูบริหารกําหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพ่ือพัฒนาหนวยงาน ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตฯ 
 4) เผยแพรประกาศเจตนารมณฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ชองทาง ที่กําหนด 
 5) จัดตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
 6) จัดทําแผนปฏิบตัิการปองกันการทุจริตฯ  
 7) เผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ตามชองทางและรูปแบบที่กําหนด 
 8) ผูบริหารควบคุมติดตามใหดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 10) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัด / กองคลัง / กองชาง / กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีประกาศเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร ดวยการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
 2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผูบริหาร เพ่ือพัฒนาหนวยงาน ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส  
 3) มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวน
ตําบลแมขาวตม พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม มีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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 2.2.2 การจัดทํามาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 
 

ลําดับที ่16 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 
2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ไดกําหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดใหการพัฒนาคานิยมของ
นักการเมืองใหมีเจตนารมณที่แนวแนในการทําตนเปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต 
เห็นแกประโยชนสวนรวม เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อนําไปสูเปาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ” 
 อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปดานการปองปราม ไดกําหนดกลยุทธใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูบังคับบัญชา 
มีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเปน
ตัวอยางในการบริหารงานดวยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปลอยปละละเลยไมดําเนินการใหถือเปน
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับทองถ่ินเอง มีความมุงมั่นที่จะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน มีการบริหารให
เปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวมของ
ประชาชน ผูบริหารไดใหความสําคัญกับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตเปนอยางยิ่ง จึงไดเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกรในการปองกันการทุจริตโดยการจัดทํามาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการ
กระทําอันอาจมีผลตอดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ซึ่งนําไปสู การเลือกปฏิบัติ หรือกอใหเกิด
ผลประโยชนทับซอน  
3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมในการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
2) เพ่ือแสดงเจตจํานงสุจริตของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคการบริหาร

สวนตําบลแมขาวตมมีวัฒนธรรมองคกร NO Gift Policy 
4. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถิ่น และบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) ผูบริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือรวมกันจัดทํามาตรการ “NO Gift Policy ไมรับ – ไมให” 
 2) จัดทําประกาศใช NO Gift Policy พรอมแนวทางการดําเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
 3) ผูบริหารประกาศใช NO Gift Policy  
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 4) เผยแพรประกาศใช NO Gift Policy ใหแกบุคคลภายในองคกรและสาธารณชนใหรับทราบโดยทั่วกัน 
 5) ประเมินผลและติดตามผลการใชมาตรการ NO Gift Policy 
 6) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) มีประกาศใช NO Gift Policy จํานวน 1 ฉบับ 
2) ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม

ดําเนินการตามแนวทาง NO Gift Policy จํานวนรอยละ 100 (สํารวจโดยใชแบบประเมิน/แบบ
สํารวจ) 

 ผลลัพธ 
 ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมมีเรื่องรองเรียน
เรื่องสินบน 
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ลําดับที ่17 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล  
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 ไดกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหมี
อํานาจและหนาที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่น บริหารกิจการในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มุงหวังใหเกิดความ
คลองตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดมากข้ึน โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองนําหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล
มาใชในการบริหารงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น ตองกอใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
 การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
ใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่เปนรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารให
มีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปนธรรม ตรวจสอบ
ไดอยางแทจริงตอไป 
 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได องคการบริหารสวนตําบล     
แมขาวตมจึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
 2) เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 3) เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
 4) เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพไดคนดี 
คนเกงเขามาทํางาน 
4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) ผูบริหารกําหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปรงใส มีคณุธรรม ตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ 
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 2) จัดประชุมหนวยงานชี้แจงบทบาทอํานาจและหนาที่ที่ตองปฏิบัติ 
 3) จัดตั้งคณะทํางานเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
 4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในดานการบริหารงานของผูบริหารและรวบรวม
ความเห็นเสนอตอผูบริหาร 
 5) คณะทํางานพิจารณากําหนดมาตรการในการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชน 
  - มาตรการปองกันแนวทางการไดรับการรองขอ/สั่งการดวยวาจาของผูบังคับบัญชาใหทํางาน
สวนตัวที่มิใชงานราชการ 
  - มาตรการนําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการมาใชในการเลื่อน
ขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 
  - มาตรการการนําผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร (ITA) มาใชในการ
เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 
  - มาตรการปองกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการ และแตงตั้งใหเปน
พนักงาน 
  - มาตรการเสริมสรางความโปรงใสในการพัฒนาบุคลากรขององคกร 
  ฯลฯ 
 6) ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 
 7) ดําเนินการตามมาตรการ 
 8) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 - มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของหนวยงาน จํานวน 1 มาตรการ 
 ผลลัพธ 
 - ขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมลดลง 
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ลําดับที ่18 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ
หรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่อง
การใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ดังนั้น องคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม จึงไดดําเนินกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 
4. กลุมเปาหมาย 
 ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยแตงตั้งปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปน
กรรมการ และขาราชการที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ 
 2) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย
ประกอบดวย ประธานกรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ และขาราชการที่
รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ 
 3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาที่ให
คําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแก
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการเสนอมา  
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 บุคลากรของหนวยงานมีความพึงพอใจตอระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไมต่ํากวารอยละ 80 (สํารวจ
โดยแบบประเมิน) 
 ผลลัพธ 
 ขอรองเรียนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง 
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ลําดับที ่19 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหาร    
    สวนตําบลแมขาวตม  
2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 ไดกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหมี
อํานาจและหนาที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่น บริหารกิจการในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มุงหวังใหเกิดความ
คลองตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดมากขึ้น โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนําหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาล
มาใชในการบริหารงาน ซึ่งจะสงผลใหตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง  ทั้งนี้
การเพ่ิมข้ึนของประชากร ตลอดจนภาวการณในยุคโลกาภิวัตนที่ประชาชนมีชองทางในการเขาถึงแหลงขอมูล
ไดมากขึ้น ยอมสงผลกระทบตอการดําเนินกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดาน
การใหบริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ จึงไดจัดทําโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ
การใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลตอไป 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
 2) เพ่ือทราบถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะจากการใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวนตําบล 
แมขาวตม 
 3) เพ่ือสรางชองทางใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนผูรับบริการในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  
5. วิธีดําเนินการ 
 1) เก็บรวบรวมขอมูลในการใหบริการประชาชนตามอํานาจหนาที่และภารกิจขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอยางนอยตองครอบคลุมดานตางๆ ดังนี ้
  1.1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  1.2) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  1.3) ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
  1.4) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
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  1.5) ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
  1.6) ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 2) จัดทําระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูมาติดตอหรือรับบริการ ณ จุดใหบริการใน
รูปแบบที่งายและสะดวก เชน ประเมินผาน QR Code หรือระบบกดปุมแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร 
 3) จัดใหประชาชนไดประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน  

4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินใหผูบริหารทองถิ่นทราบ อยางนอย
ปละ 2 ครั้ง 

5) เผยแพรผลการประเมนิความพึงพอใจใหบุคลากรภายในหนวยงาน และสาธารณชนไดรับทราบผาน
ชองทางที่หลากหลาย เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรดประชาสัมพันธ จดหมายขาว เสียงตามสาย หอกระจาย
ขาวเปนตน 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 
 11,000.- บาท       
8. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต  
 มีระบบ/ชองทางใหประชาชนประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน 

ผลลัพธ 
 จํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะที่ไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
49 

 

ลําดับที ่20 
 

1. ชือ่โครงการ  : กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ทั้งนี้ การใหบริการสาธารณะแก
ประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมักจะประสบปญหา
ดานการอํานวยความสะดวกอยางเสมอภาค เปนธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผูมาขอรับบริการเปน
จํานวนมากซึ่งเจาหนาที่ไมสามารถใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนองความตองการเกิดความลาชาไม
เปนธรรม และการใหบริการไมเปนระบบ มีการแซงคิว ซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่ถือเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ทั้งผูมาขอรับบริการและผูใหบริการ สงผลตอมาตรฐานการ
ใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่
กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชน
สุขแกประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความ
จําเปน และประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จึงไดมุงเนนที่จะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลา
ที่เหมาะสม ใหบริการโดยจัดลําดับกอน – หลัง เพ่ือเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ใหบริการประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการสําหรับผูมาติดตอ
ราชการ 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอผูมา
รับบริการ 
 2) เพ่ือใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 
 3) เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ 
 4) เพ่ือเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่มิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือ
กระทําการประพฤติ มิชอบตอตําแหนงหนาที่ อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาที่ 
4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนทีอ่งคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการใหบริการ 
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 2) ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 3) จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตางๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม 
 4) ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใชบริการ
ตามลําดับคิว 
 5) จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ 
 6) สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสัปดาห/รายเดือน เพ่ือนํามาปรับปรุง 
แกไขการใหบริการอยางมีคุณภาพ  
 7) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีการใชบัตรควิสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอนหลัง สําหรับหนวยงานที่ใหบริการ 
 ผลลัพธ 
 1) ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน ไมนอยวารอยละ 80 ของผูมาขอรับ
บริการ (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ) 
 2) การใหบริการเกิดความโปรงใส ขอรองเรียนการทุจริตตอหนาที่ลดลง 
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2.2.3 การจัดทําแผนปฏิบตัิการปองกันการทุจริต 
 

ลําดับที ่21 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมใหความสําคัญกับการปองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการ
ปองกันการทุจริตใหมีความโปรงใสความสุจริต และบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน จึงไดดําเนินการจัดทํา 
“แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570)” เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมบริหารงานเพื่อปองกันการทุจริตตามหลัก   
ธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน 
3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

4. กลุมเปาหมาย 
 องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
5. วิธีดําเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 2) ประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต,วิเคราะหประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
 3) เผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ชองทาง ที่กําหนด รวมถึงรายงานการทํา
แผนฯแกหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน รายงานการทําแผนฯ ใหแก สํานักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผานระบบ
รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (E 
– PlanNACC) ทางเว็บไซตสํานักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th  เปนตน 
 4) ประชุมชี้แจงสรางความรูความเขาใจในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ใหแก
เจาหนาที่และหนวยงานที่เก่ียวของนําแผนฯ ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
 7) รายงานผลการดําเนินการแกผูบริหารและหนวยงานที่เก่ียวของ เชน รายงานการทําแผนฯ ใหแก 
สํานักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผานระบบรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (E – PlanNACC) ทางเว็บไซตสํานักงาน ป.ป.ช. 
http//www.nacc.go.th เปนตน 
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 8) เผยแพรรายงานผลการดําเนินงานใหสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวน
ตําบลแมขาวตม พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมมีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป) 
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2.3 มาตรการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
 2.3.1 จัดทําขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรใหปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรม ใชดุลพินิจดวยความสุจริตภายใตกรอบธรรมาภิบาล  

 
ลําดับท่ี 22 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
2. หลักการและเหตุผล 
 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ี
เอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและ
วัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกรของผูบริหารและ
เจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวม
ในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมจึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาล” ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามหลัก    
ธรรมาภิบาล เพื่อเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานใหสูงข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
 2) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรทีม่ีความโปรงใส มีคุณธรรม 
4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
 2) จัดทําประกาศและแนวทางการดําเนินการตามมาตรการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
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 3) ทุกสวนราชการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินที่มีดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เชน 
  - ปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ 
  - ไมใหมีการเรียกรับผลประโยชนสวนตัว เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการใหบริการตามอํานาจหนาที่ 
  - ไมใหเจาหนาที่ใหบริการเอ้ือประโยชนหรือเลือกปฏิบัติตอผูใชบริการเนื่องจากความสัมพันธ
สวนตัว 
  เปนตน 
 โดยกําหนดจัดทําเปนขอตกลงรายบุคคลระหวางผูบังคบับัญชากับผูใตบังคบับัญชา ไดแก  
  - ผูบริหารหนวยงานกับผูอํานวยการสํานัก/กอง 
  - ผูอํานวยการสํานัก/กอง กับ ผูอํานวยการกลุม/หัวหนาสวนงาน 
  - ผูอํานวยการกลุม/หัวหนาสวนงาน กับ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใตบังคบับัญชา 
 4) รวบรวมขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารเพื่อขอความเห็นชอบและ
อนุมัติ 
 5) ชี้แจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัต ิ
 6) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอตกลง 
 7) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
9. ผลผลิต/ผลลพัธ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล 
 ผลลัพธ 
 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหนวยงานลดลง 
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 2.3.2 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอน/คูมือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการ
บริการประชาชน รายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขาย
สารสนเทศขององคกรปกรองสวนทองถิ่น 
 

ลําดับที ่23 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจดัทําคูมือสําหรับประชาชนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปจจุบันหนวยงานภาครัฐมีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจํานวนมาก กําหนดใหการประกอบกิจการของ 
ประชาชนตองผานการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจง ในการขออนุญาต 
ดําเนินการตาง ๆ กับหนวยงานของรัฐไมวาแหงเดียว หรือหลายแหง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไมไดกําหนด 
ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จําเปน รวมถึงข้ันตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน ทําใหเกิดความ
คลุมเครือ ไมชัดเจน อันเปนการสรางภาระแกประชาชนอยางมากและเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการคาโลก ดังนั้น เพ่ือใหมีกฎหมายกลางที่มีหลักเกณฑ
วธิีการ ขั้นตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานที่ใชประกอบคําขอ สถานที่ใหบริการ คาธรรมเนียม 
อีกทั้งเปนการลดตนทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการใหบริการของภาครัฐ ใหเกิดความโปรงใส
ในการปฏิบัติราชการ ลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ เปดเผยขั้นตอน ระยะเวลาใหประชาชนทราบที่ชัดเจน 
จึงจําเปนตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชนผานระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่กําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนุญาต ผูอนุญาตจะตอง
จัดทํา “คูมือสําหรับประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูมารับบริการโดยตรงหรือหนวยงาน
ภาคเอกชนที่มารับบริการจากหนวยงานของรัฐ โดยสามารถสืบคนไดจากเว็บไซตขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหมีคูมือสําหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง 
ราชการ พ.ศ. 2558 กําหนด  

2) เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการติดตอขอรับบริการของประชาชน โดยใหมีขอมูลที่ชัดเจน
เก่ียวกับหลักเกณฑวิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานที่ใชประกอบคําขอ สถานที่
ใหบริการ  

3) เพ่ือลดคาใชจายในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน  
4) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบริการ และสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 
4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนและผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
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5. วิธีดําเนินการ 
 1) แตงตั้งคณะทํางานในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน  
 2) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 
 3) จัดทําคูมือสําหรับประชาชนอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่น
คําขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช เปนตน  
 4) ปดประกาศคูมือสําหรับประชาชน ณ จุดบรกิาร และเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 5) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีคูมือสําหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนด เผยแพรผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  

ผลลัพธ 
 1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ) 
 2) จํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะที่ไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ลําดับที ่24 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาํคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบล     
    แมขาวตม  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ รวมทั้งภารกิจเกี่ยวกับการบริการ 
สาธารณะแกประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวเปนจํานวนมาก โดยบุคลากรองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินผูซึ่งมีหนาที่ใหบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถิ่นมีภารกิจที่ตองปฏิบัติงานที่หลากหลาย  

ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปน
มาตรฐานเดียวกัน โดยคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเสนทางการทํางานที่มี
จุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงข้ันตอน และรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ มักจัดทําขึ้น
สําหรับงานที่มีความซับซอน มีหลายขั้นตอน และเก่ียวของกับหลายคน สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไวใชอางอิงมิใหเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน  

2) เพ่ือใหผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจวาควรทําอะไรกอนและหลัง ควรปฏิบัติงานอยางไร เมื่อใด กับ
ใคร 

3) เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และ เปาหมายขององคกร 
4) เพ่ือใหผูบริหารติดตามงานไดทุกข้ันตอน 

4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) แตงตั้งคณะทํางานในการจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 2) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  
 3) จัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหยึดถือ
ปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยใหมีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน เปนคูมือปฏิบัติงานภารกิจใด 
สําหรับเจาหนาที่หรือพนักงานตําแหนงใด กําหนดวิธีการข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
 4) ปดประกาศคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือให
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนทราบ โดยเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
เชน เว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สื่อออนไลน ฯลฯ 
 5) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
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 6) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก / กอง ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
9. ผลผลติ/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหการปฏิบัติงาน
เปนมาตรฐานเดียวกัน 
 ผลลัพธ 

ขอรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ลดลง 
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2.3.3 มีการกระจายอาํนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือ
การดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชนและ
ประชาชน 

ลําดับที ่25 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคําสั่งมอบหมายขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่ตองทําอีกมากมายใน
การใหบริการสาธารณะแกประชาชน ท้ังนี้ ผูมารับบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น มักจะประสบ
ปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร 
ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน 
ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา 
ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โดยใหมีอํานาจและหนาที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน บริหาร
กิจการในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
มุงหวังใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมากขึ้น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองนําหลักการบริหาร
จัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการออกคําสั่งมอบหมายขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 
 2) เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
 3) เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
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 4) เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ 
4. กลุมเปาหมาย 
 องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ เชน คําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 4 ฉบับ 
นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
และหัวหนาสวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวน
ราชการ เปนตน 
 2) จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 3) จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 4) ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรบัผิดชอบ  
 สํานักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ  
 ผลลัพธ 
 1) ประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม มีความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 
 2) จํานวนขอรองเรียนการใหบริการ/จํานวนเรื่องรองเรียนทุจริต ลดลง 
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ลําดับที ่26 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการกระจายอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ
หนึ่งท่ีมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมักจะประสบ
ปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร 
ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน 
ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา 
ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการ
ตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไม
สรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการกระจายอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 
 2) เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
 3) เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 4) เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ 
4. กลุมเปาหมาย 
 องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) ดําเนินการชี้แจงใหขอมูลหนาที่ความรับผิดชอบและผูรับผิดชอบ แกบุคลากรในหนวยงาน 

 2) เพ่ิมการมอบอํานาจบางเรื่องใหระดับรองผูบริหารหรือพนักงานทองถ่ินในการอนุมัติ อนุญาต  
 3) จัดทําคําสั่งมอบหมายผูรักษาราชการแทนกรณไีมอาจปฏิบัติงานได  
 4) จัดทําคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ เชน คําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ นายกเทศมนตรี
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มอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนา
สวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 
 5) กรณีการลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดทําบัญชีสรุปการมอบอํานาจแนบทาย
คําสั่ง  
 6) กรณีอํานาจเฉพาะของผูบริหารไมสามารถมอบอํานาจได หรือผูบริหารทองถิ่นมอบอํานาจใหผูมี
หนาที่รับผิดชอบโดยตรง ใหจัดทําเปนคําสั่งและประกาศใหประชาชนทราบดวย 

 7) จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 8) จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 9) ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 
 10) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีคําสั่งมอบหมายงาน,มอบอํานาจ,รักษาราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ  
 ผลลัพธ 
 1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ) 
 2) จํานวนขอรองเรียนการใหบริการ/จํานวนเรื่องรองเรียนทุจริต ลดลง 
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################################################################################ 

มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
################################################################################ 
 

3.1 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 3.1.1 การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
 

ลําดับที ่27 
 

1. ชือ่โครงการ : โครงการจดัเวทีประชาคม 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมเห็นความสําคัญของการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวาง
และเทาเทียม โดยใหประชาชน กลุมองคกร ชุมชน เครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนไดมีโอกาสแสดงออกถึง
ศักยภาพ ความคิดเห็น ความตองการ เปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการรับรู รวมกําหนดแนว
ทางการดําเนินงาน รวมตัดสินใจ รวมติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม
ดวยการจัดทําโครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น เพ่ือจะไดมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการ
ดําเนินกิจการตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมี
ผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพ่ือนํามาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง 
จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยาง
แทจริง 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพื่อจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ที่เก่ียวของในการดําเนินกิจการตาม
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
 2) เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน 
 3) เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
 4) เพ่ือนํามาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพ 
 5) เพ่ือสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาสังคม 
 6) เพ่ือจัดเก็บขอมูลพื้นฐานที่เปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาทองถิ่น 
4. กลุมเปาหมาย 
 ชุมชน/หมูบาน/ตําบล ในพื้นทีอ่งคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําคําสั่งมอบหมายหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการจัดเวทีประชาคม 
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 2) จัดเวทีประชาคม โดยสงเสริมและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเขารวม
ประชุมประชาคม เพ่ือกําหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาทองถ่ินดวยความสมัครใจ ตามวันเวลา และ
สถานที่ที่เหมาะสม สอดคลองกับวิถีชุมชน ไมชี้นํา และครอบคลุมจํานวนประชากรตามสัดสวนทุกพื้นที่ อยาง
เสมอภาค และเทาเทียมกัน 
 3) นําผล/ขอเสนอตางๆ จากการประชาคม/รับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอยางเปน
รูปธรรม ผานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
 4) ติดตามประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เสนอผูบริหาร และประกาศใหประชาชนทราบ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดสวนทุกพื้นที่ อยางเสมอภาค และ
เทาเทียมกัน   
 ผลลัพธ  
 1) ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 
 2) เกิดเครือขายภาคประชาชน 
 3) มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 
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3.1.2 การมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินงาน 
 

ลําดับที ่28 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม 
ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือนําผลที่ไดจากการประเมิน
มาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ตอไป 
 เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการขับเคลื่อนอยางเปน
รูปธรรม ซึ่งจะสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงดําเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลแมขาวตม 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวม
ปรับปรุงแกไขโครงการตาง ๆ ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 2) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ใหเกิดความโปรงใส 
ตรวจสอบได  
 3) เพื่อเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล     
แมขาวตม 
4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนในพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  
5. วิธีดําเนินการ 
 1) ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล 
 2) จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 3) จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ 
 4) จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  (1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผูแทนสมาชิกสภา     2  คน 
  (3) ผูทรงคณุวุฒ ิ      2  คน 
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  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เปนกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหนาสํานักปลัด     เปนผูชวยเลขานุการ 
  (6) หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป    เปนผูชวยเลขานุการ 
ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี ้

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมตาม
หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ปละ 2 ครั้ง
เปนอยางนอยแลวเสนอผลการประเมินใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ เพ่ือนําผลที่ไดจากการประเมินมา
ใชในการปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล 
แมขาวตม 

3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป 

4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามทีอ่งคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมมอบหมาย 
 5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 6) ดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือให
ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
 8) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ 
 9) เผยแพรผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนทราบ ผานชองทางที่
หลากหลาย เชน เว็บไซตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สื่อออนไลน เสียงตามสาย บอรดประชาสัมพันธ ฯลฯ 
 10) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลดั 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
 2) ประชาชนไดมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวมปรับปรุงแกไขโครงการ
ตาง ๆ ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
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3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

 3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการ ตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย
ของประชาชนในทองถิ่น 

 3.2.2 มีระบบและชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขผานชองทางที่
หลากหลาย 

 3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกขไดทราบถึงการ
ไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  
 

ลําดับที ่29 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมเห็นความสําคัญในการรับฟงความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราว
รองทุกข และเรื่องรองเรียนของประชาชน เพ่ือเปนขอมูลในการนํามาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานบริการ
สาธารณะและการบริหารราชการของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส จึงได
จัดทํามาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขึ้น เพ่ือกํากับติดตามในการจัดการเรื่องราวรองทุกข/
รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอน
ใหแกประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชอง
ทางการติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกข และเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว เปน
ธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมท้ังจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน และขั้นตอนให
ประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ให
สามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 
 2) พัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผล 
และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
4. กลุมเปาหมาย 
 องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทํางานมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล      
แมขาวตม  
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 2) ประชุมคณะทํางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล 
แมขาวตม เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือ
แกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3) คณะทํางานฯ กําหนดมาตรการในการกํากับติดตามหนวยงานที่เก่ียวของ ดังนี้  
  3.1) การจัดการเรื่องรองเรียนทั่วไป 
  - กําหนดใหมีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนยเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล
แมขาวตม 
  - กํากับติดตามใหหนวยงานที่เก่ียวของจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการ
รองเรียน และขั้นตอนใหประชาชนรับทราบอยางทั่วถึง  
  - กําหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา 
ชองทางการติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ  
  - กําหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข ดําเนินการแกไขขอรองเรียนอยาง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไมสามารถดําเนินการไดทันภายใน 15 วัน ตองชี้แจงใหผูรองเรียนทราบ 
  - กําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข มีการแจงผลการดําเนินการหรือ
ความกาวหนาผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมทั้งมีชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียน
สามารถติดตามผลไดดวยตนเอง  
  3.2) การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน 
  - จัดทําคูมือหรือแนวทางดําเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเกี่ยวของกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน โดยคูมือดังกลาวแสดงรายละเอียด เชน รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอก
จะทําการรองเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาดําเนินการ เปนตน 
  - กําหนดใหมีเจาหนาที่/หนวยงานผูรับผิดชอบอยางชัดเจน  
  - กําหนดชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน โดยแยกตางหากจากชองทางทั่วไป เพ่ือเปนการ
คุมครองขอมูลของผูแจงเบาะแส  
  - จัดทําขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน 
  - จัดทําขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียน เชน จํานวนเรื่อง เรื่องที่ดําเนินการแลว
เสร็จ เรื่องที่อยูระหวางดําเนินการ ฯลฯ  
 4) จัดทําคูมือปฏิบัติงานเก่ียวกับการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข คูมือแนวทางการจัดการตอเรื่อง
รองเรียนการทุจริต แนวทางดําเนินการตอเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่ของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐานเดียวกัน  
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      5) ประกาศ/ประชาสัมพันธมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล
แมขาวตม ใหทุกหนวยรับทราบ และเปดเผยตอสาธารณชน 
 6) จัดทําฐานขอมูลเรื่องรองเรียน มีการวิเคราะหและกําหนดกําหนดแนวทางในการปองกัน และแกไข
ไมใหเกิดปญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  
 7) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข และ
เผยแพรใหสาธารณชนทราบ 
 8) คณะทํางานฯ กํากับติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของใหดําเนินการตามมาตรการ 
 9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ 
 10) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข ให
ผูบริหารรับทราบ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ  
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีศูนยหรือหนวยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข 
 2) มีการแตงตัง้เจาหนาที่/หนวยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 3) มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องรองเรียน 
 4) มีการแจงผลการดําเนินการหรือความกาวหนา ผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมทั้งมีชองทาง
ในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถติดตามผลไดดวยตนเอง 
 5) มีการกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
ใหสามารถตอบสนอง ความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสมตาม
มาตรการที่กําหนดไว 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนเกิดความพึงพอใจตอการดําเนินการเรื่องรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ไมต่ํากวารอยละ 80 
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 3.3 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
3.3.1 สงเสริมใหมีเครือขายภาคประชาชน/องคกรชุมชน ในการปองกันตรวจสอบและตอตานการ

ทุจริต 
ลําดับที ่30 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 คานิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปจจุบัน เปนปญหาและอุปสรรคสําคัญในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสรางทางสังคมเปนระบบอุปถัมภ การเล็งเห็นผลประโยชนของตนหรือพวก
พองดีกวาสวนรวม การยกยองเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชนจากการเปนพรรคพวกของนักการเมือง
หรือผูมีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตสํานึกและคานิยมของประชาชนสวนหนึ่งที่ลดนอยถอยลง และยัง
มองเห็นวาการทุจริตเปนเรื่องปกติทั่วไปท่ีไดรับผลตอบแทนคุมคาหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม
อยากเขาไปยุงเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปญหาบางสวนก็มักเกิดจากการใชอํานาจของเจาหนาที่ของรัฐที่มุง
แสวงหาผลประโยชน ปญหาการทุจริตเปนปญหาที่สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ
ประเทศ กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจาก
ทุกภาคสวนในการท่ีจะปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
 เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงไดจัดทํา
กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต เพื่อสงเสริมองคความรูการตอตานการทุจริตใหกับภาคประชาชน 
รวมถึงสงเสริมสิทธิในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารเพ่ือใหมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต   
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมองคความรูในการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน 
 2) สงเสริมการสรางชุมชนเฝาระวังการทุจริต 
4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนในชุมชนองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําสื่อประชาสัมพันธ และเผยแพรองคความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริต ผานชองทางสื่อ
ประชาสัมพันธของหนวยงาน ไดแก บอรดประชาสัมพันธ ณ ชุมชนตางๆ บอรดประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการ  
เว็บไซตของหนวนงาน 
 2) จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตตามเวทีชาวบานในโอกาสตางๆ หรือกิจกรรมตางๆ 
ของหนวยงาน 
 3) สงเสริมใหมีการจัดตั้งชุมชนเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหนวยงานของรัฐ 
 4) สนับสนุนการดําเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝาระวังการทุจริต     
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 5) เชิญผูแทนของชุมชนเฝาระวังการทุจริต เปนรวมสังเกตการณในขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพรองคความรู เก่ียวกับการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน ผานชองทางสื่อ
ประชาสัมพันธของหนวยงาน อยางนอย 3 ชองทาง 
 2) มีชุมชนเฝาระวังการทุจริตเกิดขึ้น 
 ผลลัพธ 
 การทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นลดลงไมต่ํากวารอยละ 10 
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3.3.2 สงเสริมใหเครือขายภาคประชาชนมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
 

ลําดับที ่31 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางเครือขายภาคประชาชนเพื่อเฝาระวังการทุจริตขององคการบริหาร 
    สวนตําบลแมขาวตม 
2. หลักการและเหตุผล 
 สภาพปญหาการทุจริตมักเกิดจากการใชอํานาจของเจาหนาที่ของรัฐท่ีมุงแสวงหาผลประโยชน ปญหา
การทุจริตจึงเปนปญหาที่สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ กระบวนการแกไข
ปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิ์ผลอยางมีประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการที่จะ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยเฉพาะเครือขายภาคประชาชน 
 เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายภาคประชาชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึง
ไดจัดทํากิจกรรมสรางเครือขายภาคประชาชนเพื่อเฝาระวังการทุจริต เพื่อสงเสริมองคความรูการตอตานการ
ทุจริตใหกับภาคประชาชน รวมถึงสงเสริมสิทธิในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารเพื่อใหมีสวนรวมในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตใหแกเครอืขายภาคประชาชน   
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาชนในการปองกัน และเฝาระวังการทุจริตในชุมชน 
 2) เพ่ือบูรณาการทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการปองกันและตอตานการทุจริต  
4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนในพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  
5. วิธีดําเนินการ 
 1) ประชุมหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือดําเนินการจัดตั้งเครือขายภาคประชาชนโดยรับสมัครสมาชิก
เครือขายภาคประชาชนดวยความสมัครใจ 
 2) ประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนในการปองกัน เฝาระวัง และตอตานการทุจริต  

3) สงเสริมใหประชาชนชีเ้บาะแสเม่ือพบเห็นการกระทําการทุจริต รวมเปนเครือขาย มีสวนรวมในการ
ตรวจสอบและเฝาระวังการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  4) เผยแพรหลักการ แนวความคิด ที่เก่ียวของกับการตอตานการทุจริต เชน มีเวที บอรด เว็บไซต หรือ
ชองทางอ่ืน ๆ  
  5) จัดตั้งเครือขายและผนึกความรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือเฝาระวัง และตอตานการทุจริต (ภาครัฐ 
ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม) 
  6) ติดตามประเมินผลการดําเนินการ 
  7) รายงานผลการดําเนินการ       
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6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีประชาชนเปนเครือขายเฝาระวัง ปองกันและตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบล       
แมขาวตม จํานวน 23 หมูบาน  
 ผลลัพธ 
 ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกัน เฝาระวัง และตอตานการทุจริตเพ่ิมมากขึ้น 
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3.3.3 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
 

ลําดับที ่32 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปญหาการทุจริตเปนปญหาที่สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ 
กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุก
ภาคสวนในการที่จะปองกัน และปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง สงเสริมการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต 
 การจะแกไขปญหาการทุจริตไดบรรลุผลตองเกิดจากการบูรณาการทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการ
ปองกันการทุจริตรวมรับผิดชอบตอปญหาการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมจึงไดจัดทํากิจกรรม
บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริตเพื่อรวมสรางกลไกใหทุกภาคสวนไดรวมกันสงเสริม สนับสนุน และ
สรางคานิยมในการตอตานการทุจริต จนเกิดเครือขายและความรวมมือในการตอตานการทุจริตอยางเขมแข็ง
ตอไป  
 3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสรางกลไกในการบูรณาการทุกภาคสวนไดรวมกันสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการ
ตอตานทุจริต 
 2) เพ่ือพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตอยางเขมแข็ง  
4. กลุมเปาหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบล
แมขาวตม 
5. วิธีดําเนินงาน 
 1) จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
 2) กําหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือตอตานการทุจริต รวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาครัฐวิสาหกิจสถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
 3) หนวยงานบูรณาการตอตานการทุจริต จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการ
ตอตานทุจริตใหบุคลากรในหนวยงานของตน และประชาชน 
 4) หนวยงานบูรณาการตอตานการทุจริต สงเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตาม
แนวทาง แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพื่อตอตานการทุจริต 
 5) สรุปรายงานผลตอผูบริหาร และเผยแพรรายงานผลตอสาธารณชน 
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6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

เกิดเครือขายและความรวมมือกับทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริต อยางนอย 1 เครือขาย 
ผลลัพธ 
มีการบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการตอตานทุจริต 
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################################################################################ 

มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
################################################################################ 
 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบภายใน 

 

ลําดับที ่33 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจดัทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป  
2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเปนหลักประกันขององคกรในดานการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ทั้งในดานการเงินและการบริหารงาน เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานใหบรรลุ
วัตถุประสงค และเปาหมายขององคกร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเก่ียวกับกิจกรรมการเพ่ิม
มูลคาขององคกร รวมทั้งการเปนผูใหคําปรึกษากับฝายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิผล และดูแลใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา อีกทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบ
สําคัญที่แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทําอยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และ
กฎหมายที่กําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือจะชวยใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานไดอยางถูกตอง และยังเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอีกดวย ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบลแมขาวตม เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ  
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี และความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ปองกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเปนการลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจนทําใหการดําเนินงานไมบรรลุ
วัตถุประสงค 
 2) เพ่ือเปนมาตรการถวงดุลแหงอํานาจ (Check and Balance) สงเสริมใหเกิดการจัดสรร การใช
ทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพื่อใหไดผลงานที่เปนประโยชนสูงสุดตอ
องคกร 
 3) เพ่ือนําผลการตรวจสอบภายในไปใชในการปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและปองกันการทุจริต ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาส
ของความสําเร็จของงาน 
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4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
5. วิธีการดําเนินการ 
 1) จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกําหนดใหมีหนวยงานหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ และ
ใหมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที ่
 2) สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
 3) สอบทานการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการ
บริหารงานดานอื่นๆ ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ
ทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภทวาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการ
กําหนด เพ่ือใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลตอผูบริหารเพ่ือนําขอมูลไปใชในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และปองกันการทุจริต 
รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสําเร็จของงาน  และเปดเผยรายงานตอสาธารณชน 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีหนวยงานตรวจสอบภายใน/เจาหนาที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเปนอิสระในการ
ปฏิบัติหนาที่ 
 2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ผลลัพธ 
 1) มีการนําผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือใหการปองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 2) บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ อยางเครงครัด โดยมุงผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
 3) การทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นลดลงรอยละ 5 
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4.1.2 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน 
 

ลําดับที ่34 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค ในอดีตที่ผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให
ถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่ทางราชการกําหนดไว  ซึ่ งไมครอบคลุมถึงการจัดการดาน อ่ืนๆ 
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิด
ความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาที่
และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหนวยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบ 
การควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
 เพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน จึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2) เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแกผูบริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวของ 
 3) เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ 
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
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 4) เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
5. วิธีดําเนินการ 

1) แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 5 

2) จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน
และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 8 ประกอบดวย 

 (1) การรับรองวาการควบคุมภายในของหนวยงานเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ
ที่กระทรวงการคลังกําหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  
  (2) การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองคประกอบของ
การควบคุมภายใน : ปค.4) 
  (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงาน (รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 
  (4) ความเห็นของผูตรวจสอบภายในเก่ียวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหนวยงาน 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
 3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 9 
 4) นําผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5) เผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ ณ ท่ีทําการ และเว็บไซตของหนวยงาน
และสื่อสังคมออนไลนของหนวยงาน 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก / กอง ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 2) สรุปขอมูลผลการควบคุมภายในและจัดทําแผนปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพในการปองกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในรอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข 
 ผลลพัธ 
 1) ระดับความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอยละ 
80 ในระดับมาก) 

2) การเผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ สงผลใหการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส 

3) การทุจริตองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมลดลงรอยละ 5 
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4.1.3 มีการจัดใหมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 

ลําดับที ่35 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กําหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดตัวชี้วัดไว
วา ในป พ.ศ. 2580 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) 
อยูในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังไดนําผลการประเมิน ITA ไป
กําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววาหนวยงานที่เขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 
90 คะแนนขึ้นไป  โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ไดกําหนดตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2570 ประเทศไทย
ตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือ
ไดคะแนนไมต่ํากวา 57 คะแนน และหนวยงานที่เขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ 100) ตองได
คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งไดกําหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดใหการปรับ 
“ระบบ” เพื่อลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือ
นําไปสูเปาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานที่มีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เปน
หนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่
มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่น ถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินซึ่งนําไปสูการพัฒนาทั่วท้ังประเทศ  
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมจึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในระดับทองถ่ินเอง จึงกําหนดดําเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหาร
สวนตําบลแมขาวตมเพ่ือเปนปองกันไมใหเกิดการทุจริตขึ้นในองคกร 
3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
2) เพ่ือปองกันการทุจริตไมใหเกิดขึ้นในองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

4. กลุมเปาหมาย 
 หนวยงานภายในขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมทุกหนวยงาน (สํานักงาน,กองงาน,กลุมงาน) 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติดําเนินการตอผูมีอํานาจ 
 2) จัดตั้งคณะทํางานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
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 3) คณะทํางานดําเนินการประเมินความเสี่ยงการดําเนินงาน/การปฏิบัติหนาที/่การดําเนินโครงการท่ี
อาจกอใหเกิดการทุจริต 
 4) คณะทํางานดําเนินการจัดทํานวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการดําเนินการที่อาจกอใหเกิดการทุจริต  
 5) ดําเนินการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และชองทางอ่ืนๆ  
 6) มีการประชุมชี้แจงทําความเขาใจมาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน หนวยงานที่เก่ียวของ ใหปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอยาง
เครงครัด 
 7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 8) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกสํานัก / กอง ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงาน/การปฏิบัติหนาที/่การดําเนินโครงการท่ีอาจ
กอใหเกิดการทุจริต จํานวน 1 ชุด 
 2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินการที่อาจ
กอใหเกิดการทุจริต อยางนอยจํานวน 5 เรื่อง 
 3) มีการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง อยางนอย 1 ชองทาง (เผยแพรบนเว็บไซตของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
 ผลลัพธ 
 เรื่องรองเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมลดลง 
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4.2 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
4.2.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่

ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว 
 

ลําดับที ่36 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของสําหรับผูบริหารและ
สมาชิกสภาทองถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑตางๆที่สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปน
แนวทางการปฏิบัติหนาที่การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจ
หรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขที่เกี่ยวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถิ่น
และผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแก
องคกรปกครองส วนทองถิ่ น  และทํ า ให การแก ไขปญหาของประชาชนหรือการ พัฒนาทอง ถ่ิน 
ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองลาชา 
 ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม และแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของ
เจาหนาที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และ
กฎหมายอ่ืนๆที่เก่ียวของ จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของสําหรับ
ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ไดเพิ่มพูนความรูความเขาใจ
เก่ียวกับระเบียบกฎหมาย ที่เก่ียวของ 
 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ใหมีความพรอม
ในองคความรูเก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ 
4. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
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5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําโครงการ/แผนงาน  
 2) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวของสําหรับ
ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 3) จัดเตรียมการอบรม ไดแก จัดทํากําหนดการ ประสานวิทยากร จัดทําเอกสารประกอบการอบรม 
จัดเตรียมสถานที่ เชิญกลุมเปาหมาย ฯลฯ  
 4) อบรมใหความรูตามกําหนดการ 
 5) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
 6) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรบัผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดอบรมความรูดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของสําหรับผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
อยางนอย 1 ครั้งตอป 
 2) ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบที่
เก่ียวของ เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ ไมต่ํากวารอยละ 80 ของจํานวนผูเขารับการ
อบรม 
 ผลลัพธ 
 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม บริหารราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีความโปรงใสเปนไปตามกฎหมายและระเบียบ 
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4.2.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร               
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
 

ลําดับที ่37 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมที่จะปฏิบัติ
หนาในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร มีความรูในขอบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ   
 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก
สําคัญที่ใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปจจุบัน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ 
สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความ
เรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
บรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความ
โปรงใสในองคกรปกครองสวนทองถิ่นและลดการทุจริต 
 จึงไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน เพ่ือเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบ ชวยลดปญหาการทุจริต สงผลตอการ
พัฒนาองคกร  
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของฝายบริหาร 
 2) เพ่ือสรางความรูความเขาใจที่เก่ียวของกับบทบาทและอํานาจหนาที่ของสมาชิกสภาทองถ่ิน  
4. กลุมเปาหมาย 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
5. วิธีการดําเนินงาน 
 1) จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถิ่นใชสําหรับการประชุม 
 2) จัดอบรมใหความรูที่เกี่ยวของกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ิน และความรูใน
ขอบังคบัการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ อยางนอยป
ละ 1 ครั้ง  
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 3) แตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซื้อจัดจาง
โครงการตางๆ  การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
6. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) จัดอบรมใหความรูท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอํานาจหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่น และความรูใน
ขอบังคบัการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ อยางนอยป
ละ 1 ครั้ง  

2) สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจ บทบาทและอํานาจหนาที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได
ถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย 

ผลลัพธ 
 สมาชิกสภาทองถ่ินสามารถนําองคความรูที่ไดไปปรับใชในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร ดวยความเปนธรรม ตรงไปตรงมา 
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4.3 มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
 4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ลําดับที ่38 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององคการ  
    บริหารสวนตําบลแมขาวตม 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหา
ลําดับตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวน
ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 
 องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสงเสริมให
ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น เก่ียวกับการทุจริต จึงไดดําเนินการจัดทํามาตรการ
จัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม 
 2) เพ่ือใหการบริหารงานของหนวยงานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและปองกันการทุจริตของ
หนวยงาน 
 3) เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของหนวยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
4. กลุมเปาหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) กําหนดชองทางการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกําหนดเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่โดยมิชอบ 
 2) กําหนดกระบวนการขั้นตอนในการดําเนินการรองเรียน 
 3) ประกาศเผยแพรกระบวนการขั้นตอนในการดําเนินการรองเรียนใหบุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
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 4) กําหนดกระบวนการจัดการขอรองเรียน/แนวทางดําเนินการตอเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตของ
เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 5) กําหนดกระบวนการและขั้นตอนในการลงโทษผูกระทําผิดการทุจริต 
 6) กําหนดชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงานผลการดําเนินการหรือ
ความกาวหนาเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 
 7) กําหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผูกระทําผิดการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ 
 8) จัดทําคูมือ/แนวทางการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเฉพาะ ตองแยกออกจากคูมือการจัดการเรื่องรองเรียนทั่วไป 
และเผยแพรไวบนเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยพิจารณาใหมีรายละเอียดอยางนอย ดังนี้  
  (1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการรองเรียน  
  (2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องรองเรียน  
  (3) สวนงาน/เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ และ 
  (4) ระยะเวลาในการดําเนินการ 
และประกาศเผยแพรกระบวนการข้ันตอนในการดําเนินการรองเรียนใหบุคลากรและประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 9) จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรงใสและเปนธรรม 
 10) จัดทําขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริต(i30) 
 11) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรบัแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่ (พิจารณา
จากจํานวนขอรองเรียนจากประชาชน,จํานวนเบาะแสะที่ประชาชนแจงหนวยงาน) 
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  4.3.2 จัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
สําหรับผูรองเรียน 

 

ลําดับที ่39 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององคการ 
   บริหารสวนตําบลแมขาวตม 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหาลําดับ
ตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคสวนใน
สังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 
 องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสงเสริมให
ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น เก่ียวกับการทุจริตขององคกร จึงไดดําเนินการจัดทํา
มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบล     
แมขาวตม 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหมีระบบ/ชองทางการรับเรื่องรองเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สําหรับบุคลากร
และประชาชน 
 2) เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม 
4. กลุมเปาหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) พัฒนาระบบและชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตผานทางชองทางออนไลน ใหอยูบนหนา
เว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ตองแยกตางหากจากชองทางทั่วไป เพื่อเปนการคุมครองขอมูล
ของผูแจงเบาะแสและเพ่ือใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
และจัดใหมีชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงานผลการดําเนินการหรือ
ความกาวหนาเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 
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  2) ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 
 3) ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธชองทางการรองเรียนการทุจริตใหบุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 4) ดําเนินการจัดทําและเผยแพรขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่ของหนวยงาน บนเว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 5) รายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตท่ีสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสําหรับ       
ผูรองเรียน 
 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่ (พิจารณา
จากจํานวนขอรองเรียนจากประชาชน,จํานวนเบาะแสะที่ประชาชนแจงหนวยงาน) 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 


