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ค ำน ำ 
 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและควำมโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรป้องกันกำรทุจริต ยกระดับ
มำตรฐำนในกำรป้องกันกำรทุจริตของหน่วยงำนให้มีควำมโปร่งใสควำมสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน
ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำง
เป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อกำรยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ประชำชนเกิดควำมเชื่อมั่นและศรัทธำในกำรท ำงำนของหน่วยงำน
มำกยิ่งขึ้น 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก ได้พัฒนำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและควำมโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) กำรต่อต้ำนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยและแผน
ระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ และแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยน ำหลักธรร
มำภิบำลส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมำเป็นกลไกในกำรพัฒนำกรอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
กำรทุจริตส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 บทน ำ ประกอบด้วย กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตในองค์กร หลักกำรและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน เป้ำหมำย และประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
 ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร และจ ำนวนงบประมำณที่ด ำเนินกำรใน 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตำม 4 มิต ิรวมทั้งสิ้นจ ำนวน 62 โครงกำร ดังนี้ 
  มิติที่ 1 กำรสร้ำงวัฒนธรรมสุจริต จ ำนวน 18 โครงกำร 
  มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรด้วยควำมโปร่งใส จ ำนวน 29 โครงกำร 
  มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน จ ำนวน 8 โครงกำร 
  มิติที่ 4 กำรยกระดับกลไกกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ ำนวน 7 โครงกำร 
 ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรฯ 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก จะเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ช่วยขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในภำพรวมของประเทศไทย อันจะน ำไปสู่เป้ำหมำย
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ของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ที่ก ำหนดไว้ว่ำ “ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
กรกฎำคม 2565



สำรบญั 
 

 หนำ้  
ค ำน ำ  ก 
สว่นที ่1 บทน ำ  1 - 4 
  1. กำรประเมนิควำมเสีย่งกำรทุจรติ   
  2. หลกักำรและเหตุผล    
  3. วตัถปุระสงค์ของกำรจัดท ำแผน  
  4. เปำ้หมำย  
  5. ประโยชนข์องกำรจดัท ำแผน 
 
สว่นที ่2 แผนปฏบิตักิำรปอ้งกนักำรทจุรติ     5 - 9 
  โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร และจ ำนวนงบประมำณทีด่ ำเนินกำร  
  แยกตำม 4 มิต ิ
 
สว่นที ่3 รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร ตำมแผนปฏบิตักิำรฯ                      10 - 132 
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ส่วนที ่1 
บทน ำ 

1. กำรประเมนิควำมเสีย่งกำรทุจรติในองค์กร 
ล ำดับ 

ที ่
ขั้นตอน 

กำรด ำเนนิงำน 
ประเด็นควำมเสีย่งกำร

ทุจรติ 
Risk 

Score 
มำตรกำร 

ควบคุมควำมเสีย่งกำรทจุรติ 
1 กำรบริหำรงำนของ

หน่วยงำน และกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

1. ผู้บริหำรด ำเนินกำรตำม
น โ ย บ ำ ย ข อ ง ต น เ อ ง 
แทรกแซงกำรปฏิบัติ งำน
ของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งอำจขัดต่อ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. บุคลำกรของหน่วยงำน
ปฏิบั ติ ตำมนโยบำยของ
ผู้ บ ริ ห ำ ร  โ ด ย ไ ม่ มี
กฎระเบียบรองรับ 
3. บุคลำกรของหน่วยงำน
ไม่ ให้ควำมส ำคัญกับกำร
ปฏิบัติงำน เอำงำนส่วนตัว
มำท ำที่ท ำงำน ขำดควำม
รับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติงำน 

ปำนกลำง 1. โครงกำรส่งเสริมกำรบริหำรงำน
ตำมหลักธรรมำภิบำลเพื่อป้องกันกำร
ทุจริต 
2. มำตรกำรแสดงเจตนำรมณ์ในกำร
น ำ ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม ม ำ ใ ช้ ใ น ก ำ ร
บริหำรงำนของผู้บริหำรด้วยกำรจดัท ำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
3. มำตรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ป้ อ งกั นกำ รทุ จ ริ ต เพื่ อยกร ะดั บ
คุณธรรมและควำมโปร่งใส 
4. โครงกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำน
กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบัติงำน ส ำหรับบุคลำกรของ
หน่วยงำน ผู้บริหำรและสมำชิกสภำ
ท้องถิ่น 
5. มำตรกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติงำน
ตำมประมวลจริยธรรมขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
6. โครงกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมต่อต้ำน
กำรทุจริต 
7. มำตรกำรประเมินควำมคุ้มค่ำใน
กำรบริหำรงำนของหน่วยงำน 

2 กำรบริหำรงำนบุคคล กำรบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ำย 
โ อ น  เ ลื่ อ น ต ำ แ ห น่ ง /
เ งิ น เ ดื อ น  แ ล ะ ก ำ ร
มอบหมำยงำน ไม่เป็นธรรม 
เอำแต่พวกพ้อง หรือมีกำร
เรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับกำร
แต่งตั้งหรือเลื่อนต ำแหน่ง 

ปำนกลำง 1. มำตรกำรเปิดเผยข้อมูลกำรบริหำร
และพัฒนำทรั พย ำกรบุ คคล แก่
สำธำรณะ 
2. มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำร
บริหำรงำนบุคคล 
3. กิจกรรมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำร
พิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน 
4. มำตรกำรน ำผลกำรประเมินควำม
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ล ำดับ 
ที ่

ขั้นตอน 
กำรด ำเนนิงำน 

ประเด็นควำมเสีย่งกำร
ทุจรติ 

Risk 
Score 

มำตรกำร 
ควบคุมควำมเสีย่งกำรทจุรติ 

พึ ง พอ ใ จ ขอ งป ร ะ ช ำชน ใน ก ำ ร
ให้บริกำรมำใช้ในกำรเลื่อนขั้น เลื่อน
เงินเดือน ของบุคลำกร 
 
 
 

3 ก ำ ร บ ริ ห ำ ร ก ำ ร เ งิ น 
งบประมำณ กำรจัดซื้อจัด
จ้ำง กำรบริหำรพัสดุ และ
กำรใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ของทำงรำชกำร 

1 .  ก ำ ร บ ริ ห ำ ร ก ำ ร เ งิ น 
งบประมำณ กำรจัดซื้อจัด
จ้ำง กำรจัดหำพัสดุ ไม่
เ ป็ น ไ ป ต ำ ม ร ะ เ บี ย บ ที่
เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่
เกิดประโยชน์กับรำชกำร  
 
 
 
 
 
2. น ำทรัพย์สินของทำง
รำชกำรไปใช้ประโยชน์ส่วน
ตน 

สูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปำนกลำง 
 

1. มำตรกำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงิน
ตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี 
2. กิจกรรมวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงประจ ำปี 
3. มำตรกำรป้องกันผลประโยชน์    
ทับซ้อนของหน่วยงำน 
4. มำตรกำรป้องกันกำรใช้จ่ำย
ง บ ป ร ะ ม ำ ณ ที่ ไ ม่ ส ม ค ว ร  ผิ ด
วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภำพ 
6. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสใน
กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
7. โครงกำรปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

4 กำรให้บริกำรสำธำรณะ/
บริกำรประชำชน 

1. ไม่ให้บริกำรแก่ประชำชน
ตำมล ำดับ อันเนื่องมำจำก
ควำมสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ
กำรให้สิทธิพิเศษแก่คนบำง
กลุ่ม หรือมีกำรติดสินบน
เพื่อให้ได้คิวเร็วข้ึน 
2. มีกำรเรียกรับเงินพิเศษ
จ ำ ก ผู้ ข อ รั บ บ ริ ก ำ ร
นอกเหนือจำกค่ำธรรมเนียม
ป ก ติ  เ พื่ อ แ ล ก กั บ ก ำ ร
ให้บริกำร หรือกำรพิจำรณำ
อนุมัติอนุญำติ 
3. ให้บริกำรไม่เป็นไปตำม
มำตรฐำน เ ช่น  ใ ช้ เ วล ำ

สูง 1. มำตรกำร NO Gift Policy 
2. โครงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำร
ให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
3. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำร
ให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล 
4. โครงกำรบุคลำกรต้นแบบ ด้ำน 
“บริกำรเป็นเลิศ” 
5. โครงกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำร
ประชำชนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Service) 
6. มำตรกำรจัดให้มีระบบและช่องทำงกำร
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริต
ของหน่วยงำน 
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ล ำดับ 
ที ่

ขั้นตอน 
กำรด ำเนนิงำน 

ประเด็นควำมเสีย่งกำร
ทุจรติ 

Risk 
Score 

มำตรกำร 
ควบคุมควำมเสีย่งกำรทจุรติ 

ให้บริกำรนำนกว่ำที่ก ำหนด
ไว้   

2. หลักกำรและเหตผุล 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 65 ก ำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศำสตร์

ชำติเป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักธรรมำภิบำลเพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพ่ือให้เป็นเอกภำพในกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว โดยมียุทธศำสตร์ชำติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศำสตร์ชำติฉบับแรกของประเทศไทยตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
ไทย ที่จะเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตำมวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 กล่ำวคือ “ประเทศไทยมีควำม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี
เป้ำหมำยในกำรพัฒนำประเทศให้ “ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” โดยจะมีกำรยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติ 
ทั้งกำรพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำง
สังคม สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) กำรต่อต้ำนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ ก ำหนดเป้ำหมำยไว้ว่ำ ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก ำหนด
ตัวชี้วัดไว้ว่ำ ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เพ่ือให้บรรลุผลดังกล่ำว จึงได้น ำผลกำรประเมิน ITA ไปก ำหนดเป็นตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยไว้ว่ำหน่วยงำนที่
เข้ำร่วมกำรประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 
- 2570) ได้ก ำหนดตัวชี้วัดไว้ว่ำ ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 57 คะแนน และ
หน่วยงำนที่เข้ำร่วมกำรประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป   

 องค์กรเพ่ือควำมโปร่งใสนำนำชำติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนี
กำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจ ำปี 2564 ผลปรำกฏว่ำประเทศไทยได้ 35 
คะแนน จำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 โลก ซึ่งลดลงจำกปี 2563 ย่อมสะท้อนให้ได้เห็น
ว่ำประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหำกำรทุจริตอย่ำงเร่งด่วน  

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนที่มีควำมส ำคัญยิ่งในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนของรัฐ
ภำยใต้โครงสร้ำงกำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรกระจำยอ ำนำจกำรปกครอง ที่มุ่งเน้นกำรกระจำย
อ ำนำจจำกส่วนกลำงลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในกำรส่งเสริมกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย เป็น
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หน่วยงำนหลักในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น ถือ
เป็นกลไกส ำคัญในกำรพัฒนำท้องถิ่นซึ่งน ำไปสู่กำรพัฒนำทั่วทั้งประเทศ หำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปรำศจำกกำรทุจริต น ำเงินงบประมำณมำพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง พัฒนำเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน
อย่ำงแท้จริงแล้ว ประเทศชำติก็จะมีควำมเจริญก้ำวหน้ำทัดเทียมนำนำอำรยะประเทศ กำรพัฒนำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดควำมยั่งยืน รัฐจะต้องให้ควำมเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลัก
แห่งกำรปกครองชุมชนของตนเองตำมเจตนำรมณ์ของประชำชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจแก้ไขปัญหำในระดับ
พ้ืนที่ ส่วนกำรก ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท ำได้เท่ำที่จ ำเป็นตำมกรอบกฎหมำยก ำหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือกำรคุ้มครองประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น 
 ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
ควบคู่ไปกับกำรป้องกันกำรทุจริต โดยได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตและน ำไปสู่กำร
ปฏิบัติให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก      
(พ.ศ. 2566 – 2570) อันจะส่งผลต่อกำรขับเคลื่อนให้บรรลุค่ำเป้ำหมำยของแผนแม่บทฯ ที่ก ำหนดไว้ว่ำ ในปี 
พ.ศ. 2570 หน่วยงำนที่เข้ำร่วมกำรประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 
รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 
1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 57 คะแนน   

3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
(1) เพ่ือแสดงเจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกต่อสำธำรณชน  

  (2) เพ่ือสร้ำงวัฒนธรรมสุจริต โดยกำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตำมประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนท้องถิ่น 
ปรำศจำกพฤติกรรมที่ส่อไปในทำงทุจริต กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 
เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

(4) เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรป้องกันตรวจสอบและต่อต้ำนกำรทุจริต ให้
สอดคล้องและเหมำะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกที่มี
ประสิทธิภำพ เข้มแข็ง และลดกำรทุจริต 

4. เป้ำหมำย 

 (1) คดีทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก ลดลง ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2570  
 (2) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกมีคะแนน ITA เพ่ิมขึ้นและผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA (85 
คะแนนขึ้นไป) ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ยังไม่ผ่ำนเกณฑ์ ITA) /องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกผ่ำนเกณฑ์กำร
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ประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) และมีคะแนน ITA 90 คะแนนขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ผ่ำนเกณฑ์ ITA
แล้ว) 

ค่ำเปำ้หมำย ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 
จ ำนวนคดีทุจริตลดลง 
(ค ำนวณจำกปี 2565) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 

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

5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
(1) ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก ไดแ้สดงเจตจ ำนงสุจริตต่อสำธำรณชน  

  (2) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกมีวัฒนธรรมสุจริต บุคลำกรในองค์กรมีจิตส ำนึกและควำม
ตระหนักในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตำมประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชำชนท้องถิ่น ปรำศจำกพฤติกรรมที่ส่อไปในทำงทุจริต กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหำ
ประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก มีกำรบริหำรรำชกำรเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล เปิดเผย 
โปร่งใส และตรวจสอบได้  

(4) ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรป้องกันตรวจสอบและต่อต้ำนกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เลิงแฝก 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก ที่มี
ประสิทธิภำพ เข้มแข็ง และลดกำรทุจริต 

 
 

 

 



 
5 

 

ส่วนที ่2 
แผนปฏิบตักิำรปอ้งกนักำรทจุรติเพือ่ยกระดับคุณธรรมและควำมโปรง่ใส 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลเลงิแฝก 

 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ประกอบด้วย โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร รวมจ ำนวน 62 โครงกำร ดังนี้  

 
มติ ิ

 
ภำรกจิตำมมติ ิ

 
โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 

 ป ี2566  ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570  
หมำย
เหต ุ

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

1. กำรสร้ำง
วัฒนธรรมสุจริต 

1.1 กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึก
และควำมตระหนักแก่บุคลำกร
ทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำย
บริหำร ข้ำรำชกำรกำรเมือง
ฝ่ ำยสภำท้องถิ่ น  และฝ่ ำย
ประจ ำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

1) โครงกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติงำน ส ำหรับบุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหำรและ
สมำชิกสภำท้องถิ่น 
2) โครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนให้แก่บุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่น 
3) มำตรกำร “ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก” 
4) โครงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิง
แฝก 
5) โครงกำรส่งเสริมกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลเพื่อป้องกันกำร
ทุจริต 
6) โครงกำรฝึกอบรมกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลำกรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 

5,000 
 
 

20,000 
 
 

5,000 
 

10,000 
 

5,000 
 

70,000 
 

5,000 
 
 

20,000 
 
 

5,000 
 

10,000 
 

5,000 
 

70,000 
 

5,000 
 
 

20,000 
 
 

5,000 
 

10,000 
 

5,000 
 

70,000 
 

5,000 
 
 

20,000 
 
 

5,000 
 

10,000 
 

5,000 
 

70,000 
 

5,000 
 
 

20,000 
 
 

5,000 
 

10,000 
 

5,000 
 

70,000 
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มติ ิ

 
ภำรกจิตำมมติ ิ

 
โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 

 ป ี2566  ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570  
หมำย
เหต ุ

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

7) โครงกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทจุริต 
8) โครงกำรบุคลำกรต้นแบบ ด้ำน “บรกิำรเป็นเลิศ” 
9) โครงกำรเชิดชูเกียรติบุคลำกรที่ปฏิบตัิงำนเป็นไปตำมมำตรฐำน ด้วย
ควำมวิริยะอุตสำหะ และซ่ือสัตย์สุจริต 

2,000 
5,000 
5,000 

 

2,000 
5,000 
5,000 

 

2,000 
5,000 
5,000 

 

2,000 
5,000 
5,000 

 

2,000 
5,000 
5,000 

 

 1.2 กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึก
และควำมตระหนกัแก่
ประชำชนทุกภำคส่วนใน
ท้องถิ่น 

10) โครงกำรปลูกฝังวิธี คิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
11) โครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
12) โครงกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมต่อต้ำนกำรทุจริต 
13) โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงำนและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
14) กิจกรรมกำรมอบประกำศเกียรติคุณแก่คณะกรรมกำรชุมชน 
15) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่น 
ผู้ท ำคุณประโยชน์หรือเข้ำร่วมในกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เลิงแฝก 

5,000 
 

20,000 
 

5,000 
5,000 

 
5,000 
5,000 

5,000 
 

20,000 
 

5,000 
5,000 

 
5,000 
5,000 

5,000 
 

20,000 
 

5,000 
5,000 

 
5,000 
5,000 

5,000 
 

20,000 
 

5,000 
5,000 

 
5,000 
5,000 

5,000 
 

20,000 
 

5,000 
5,000 

 
5,000 
5,000 

 

 1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและ
ควำมตระหนักแก่เด็กและ
เยำวชน 

16) โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็กและเยำวชนองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเลิงแฝก 
17) โครงกำรประกวดค ำขวัญต่อต้ำนกำรทุจริต 
18) โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม 

5,000 
 

10,000 
2,000 

5,000 
 

10,000 
2,000 

5,000 
 

10,000 
2,000 

5,000 
 

10,000 
2,000 

5,000 
 

10,000 
2,000 

 

 รวม จ ำนวน 18 โครงกำร 189,000 189,00 189,000 189,000 189,000  
2. กำรบริหำร
รำชกำรด้วยควำม
โปร่งใส 

2.1 กำรเปิดเผยข้อมูล
สำธำรณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

19) มำตรกำรปรับปรุงและพัฒนำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรแก่ประชำชน 
20) โครงกำรเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงบประมำณ 
21) มำตรกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ และก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่
ข้อมูลสำธำรณะขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 

3,500 
 

2,000 
2,000 

3,500 
 

2,000 
2,000 

3,500 
 

2,000 
2,000 

3,500 
 

2,000 
2,000 

3,500 
 

2,000 
2,000 

 



  

 
7 

 

 
มติ ิ

 
ภำรกจิตำมมติ ิ

 
โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 

 ป ี2566  ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570  
หมำย
เหต ุ

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

 2.2 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม
และควำมโปร่งใส 

22) มำตรกำรแสดงเจตนำรมณ์ในกำรน ำหลักคุณธรรมมำใช้ในกำร
บริหำรงำนของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกด้วยกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
23) มำตรกำร NO Gift Policy 
24) โครงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
25) มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเลิงแฝก 
26) มำตรกำรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล 
27) กิจกรรม “สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเล่ือนขั้นเงินเดือน” 
28) มำตรกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนในกำร
ให้บริกำรมำใช้ในกำรเลื่อนขั้น เล่ือนเงินเดือน ของบุคลำกร 
29) กิจกรรม “ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี” 
30) กิจกรรม “วิเครำะห์ผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปี” 
31) มำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เลิงแฝก 
32) มำตรกำรป้องกันกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ 
ไม่มีประสิทธิภำพ 
33) โครงกำรเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
34) โครงกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำร
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
35) โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิ
บำล 
36) กิจกรรมกำรใช้บัตรคิวในกำรติดต่อรำชกำร 
37) โครงกำร “บริกำรเป็นเลิศ ก่อเกิดควำมประทับใจ” (ยกระดับ

5,000 
 
 

5,000 
2,000 
10,000 

 
10,000 

5,000 
 
 

5,000 
2,000 
10,000 

 
10,000 

5,000 
 
 

5,000 
2,000 
10,000 

 
10,000 

5,000 
 
 

5,000 
2,000 
10,000 

 
10,000 

5,000 
 
 

5,000 
2,000 
10,000 

 
10,000 

 



  

 
8 

 

 
มติ ิ

 
ภำรกจิตำมมติ ิ

 
โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 

 ป ี2566  ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570  
หมำย
เหต ุ

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

มำตรฐำนกำรให้บริกำรตำมหลักธรรมำภิบำล) 
38) โครงกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
39) มำตรกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเลิงแฝก 
40) มำตรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและควำมโปร่งใส 

 2.3 มำตรกำรลดกำรใช้
ดุลพินิจในกำรปฏิบัติงำน 

41) มำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรตำมหลักธรรมำภิบำล” 
42) กิจกรรม “กำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเลิงแฝก” 
43) โครงกำรจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชนผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
44) โครงกำรจัดท ำคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
45) โครงกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรให้บริกำรประชำชน 
46) มำตรกำรออกค ำสั่งมอบหมำยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
47) มำตรกำรกระจำยอ ำนำจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 

 
 
 

10,000 
10,000 

 
 
 

10,000 
10,000 

 
 
 

10,000 
10,000 

 
 
 

10,000 
10,000 

 
 
 

10,000 
10,000 

 

 รวม จ ำนวน 29 โครงกำร 59,500 59,500 59,500 59,500 59,500  

3. กำรส่งเสริม
บทบำทและกำรมี
ส่วนร่วมของภำค
ประชำชน 

3.1 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมี
ส่วนร่วมบริหำรกิจกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

48) โครงกำรจัดเวทีประชำคม 
49) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรกจิกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
50) กิจกรรมกำรประเมินผลกำรปฏบิัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเลิงแฝก 
51) โครงกำรประชุมสภำสัญจร 

20,000 
10,000 

 
5,000 

 
20,000 

20,000 
10,000 

 
5,000 

 
20,000 

20,000 
10,000 

 
5,000 

 
20,000 

20,000 
10,000 

 
5,000 

 
20,000 

20,000 
10,000 

 
5,000 

 
20,000 

 

 3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น 
กำรรับและตอบสนองเรื่อง

52) มำตรกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเลิงแฝก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  
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มติ ิ

 
ภำรกจิตำมมติ ิ

 
โครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 

 ป ี2566  ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570  
หมำย
เหต ุ

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชำชน 

 

 3.3 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ภำคประชำชน และบูรณำกำร
ทุกภำคส่วนเพือ่ต่อต้ำนกำร
ทุจริต 

53) กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้ำระวังกำรทุจริต 
54) โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยภำคประชำชนเพื่อเฝ้ำระวังกำรทุจริตของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
55) กิจกรรมบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 

10,000 
20,000 

 
10,000 

10,000 
20,000 

 
10,000 

10,000 
20,000 

 
10,000 

10,000 
20,000 

 
10,000 

10,000 
20,000 

 
10,000 

 

 รวม จ ำนวน 8 โครงกำร 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000  
4. กำรยกระดับกลไก
กำรตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 กำรจัดวำงระบบ
ตรวจสอบภำยใน กำรควบคุม
ภำยใน และกำรบริหำรควำม
เส่ียงกำรทุจริต 

56) โครงกำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี 
57) กิจกรรมติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
58) มำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเลิงแฝก 

20,000 
10,000 
5,000 

20,000 
10,000 
5,000 

20,000 
10,000 
5,000 

20,000 
10,000 
5,000 

20,000 
10,000 
5,000 

 

 4.2 กำรส่งเสริมบทบำทกำร
ตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 

59) โครงกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกฎ ระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ส ำหรับผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่น 
60) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่น 

10,000 
 

100,000 

10,000 
 

100,000 

10,000 
 

100,000 

10,000 
 

100,000 

10,000 
 

100,000 

 

 4.3 มำตรกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริต 

61) มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำร
ทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
62) มำตรกำรจัดให้มีระบบและช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
กำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 

10,000 
 

5,000 

10,000 
 

5,000 

10,000 
 

5,000 

10,000 
 

5,000 

10,000 
 

5,000 

 

 รวม จ ำนวน 7 โครงกำร 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000  

รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 62 โครงกำร 493,500 493,500 493,500 493,500 493,000  
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ส่วนที ่3  
รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 

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

มติิที ่1 กำรสร้ำงวฒันธรรมสุจรติ 
################################################################################ 
 

1.1 กำรเสรมิสรำ้งจติส ำนึกและควำมตระหนักแกบ่คุลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบรหิำร ขำ้รำชกำร
กำรเมอืงฝำ่ยสภำทอ้งถิน่ และฝำ่ยประจ ำขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่  
 

1.1.1 เสรมิสร้ำงจติส ำนกึและควำมตระหนักในกำรปฏบิตัริำชกำรตำมอ ำนำจหนำ้ที่ และกำรประพฤติ
ตนตำมประมวลจรยิธรรม 

 
ล ำดบัที ่1 

 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน ส ำหรับ
บุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่น 
2. หลักกำรและเหตผุล/ที่มำของโครงกำร 
 กำรบริหำรจัดกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่บุคลำกร สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น ต้องรู้และยึดเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติ
หน้ำที่กำรด ำเนินกำรอย่ำงเคร่งครัด ปัญหำที่เกิดขึ้นเป็นประจ ำมักเกิดจำกเรื่องขำดควำมรอบคอบ ควำม
ช ำนำญ ประสบกำรณ์ หรือขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม จึงส่งผลให้บุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นกระท ำผิดกฎหมำยระเบียบต่ำง ๆ  ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และท ำให้กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนหรือกำรพัฒนำท้องถิ่นขำดประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล  
 ดังนั้น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหำรงำนโดยยึดอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัดด้วยควำมชอบธรรม ค ำนึงถึงสิทธิเสรีภำพของประชำชน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย รวมทั้งเป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนกฎหมำย ระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่บุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหำรและสมำชิกสภำ
ท้องถิ่น  จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน ส ำหรับ
บุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค์ 
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 1) เพ่ือให้บุคลำกร ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมำย ที่เก่ียวข้องในกำรบริหำรงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่น ให้มีควำมพร้อมในองค์ควำมรู้
เกี่ยวกับกฎหมำย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรรำชกำร 
 3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหำรงำนโดยยึดอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัดด้วยควำมชอบธรรม ค ำนึงถึงสิทธิเสรีภำพของประชำชน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 บุคลำกร ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่นขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก จ ำนวน 57 คน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ำโครงกำรเพ่ือขออนุมัติจำกผู้บริหำรท้องถิ่น  
 2) ประสำนบุคคลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดเตรียมกำรด ำเนินโครงกำร 
 3) ก ำหนดกรอบเนื้อหำสำระในกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ ยวข้อง
ส ำหรับบุคลำกร ผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่น 
 4) จัดท ำเอกสำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5) อบรมให้ควำมรู้โดยวิทยำกร พร้อมแจกเอกสำรประกอบกำรอบรม 
 6) ประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินกำร 
 7) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 5,000  บำท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส ำนักปลัด 
10. ผลผลิต,ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีกำรจัดอบรมควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องส ำหรับบุคลำกร ผู้บริหำรและสมำชิก
สภำท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ำ 2 ครั้งต่อปี 
 2) บุคลำกร ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่น มีองค์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนว
ทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรรำชกำร ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80 (ท ำแบบทดสอบ/แบบประเมิน) 
 ผลลัพธ์ 
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 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก มีกำรบริหำรงำนโดยยึดอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัดด้วยควำมชอบธรรม ค ำนึงถึงสิทธิเสรีภำพของประชำชน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตำมผล/แบบสอบถำมประชำชน) 
 
 

ล ำดบัที ่2 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติงำนให้แก่บุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่น 
2. หลักกำรและเหตผุล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ ำเป็นต้องด ำเนินโครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน ส ำหรับบุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหำรและสมำชิกสภำ
ท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนกฎหมำย ระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ บุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่ น 
เพ่ือให้กำรบริหำรงำน และปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชำชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้บุคลำกร ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมำย ที่เก่ียวข้องในกำรบริหำรงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่น ให้มีควำมพร้อมในองค์ควำมรู้
เกี่ยวกับกฎหมำย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรรำชกำร 
 3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหำรงำนโดยยึดอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัดด้วยควำมชอบธรรม ค ำนึงถึงสิทธิเสรีภำพของประชำชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 บุคลำกร ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่น จ ำนวน 57 คน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ำโครงกำร/แผนงำนและขออนุมัติด ำเนินโครงกำร/แผน ต่อผู้บริหำร  
 2) ก ำหนดกรอบเนื้อหำสำระในกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ส ำหรับบุคลำกร ผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่น 
 3) เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องส ำหรับบุคลำกร 
ผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่นผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชำสัมพันธ์ จดหมำยข่ำว เป็นต้น  
 4) ประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินกำร 
 5) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 20,000 บำท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องส ำหรับ
บุคลำกร ผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่นผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชำสัมพันธ์ จดหมำยข่ำว อย่ำงน้อย 5 ช่องทำง และไม่น้อยกว่ำปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชำสัมพันธ์รำย
ไตรมำส) 
 2) บุคลำกร ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่น มีองค์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนว
ทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรรำชกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 (ส ำรวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรบริหำรงำนโดยยึดอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับใน
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัดด้วยควำมชอบธรรม ค ำนึงถึงสิทธิเสรีภำพของประชำชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตำมผล/แบบสอบถำมประชำชน) 
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ล ำดบัที ่3 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “สง่เสรมิกำรปฏบิตัิงำนตำมประมวลจรยิธรรมขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเลงิแฝก” 
2. หลักกำรและเหตผุล 

ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกได้ประกำศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เลิงแฝก โดยก ำหนดกลไกและระบบในกำรบังคับใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม
มำตรฐำนทำงจริยธรรมดังกล่ำว ให้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำผิดทำงวินัย ซึ่งมีกำรก ำหนดขั้นตอนกำรลงโทษตำม
ควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระท ำ นอกจำกนี้ ส ำนักงำน ก.พ. ได้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนกรณีกำรเรี่ยไร และกรณีกำรให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือก ำหนดให้ข้ำรำชกำรต้องละเว้นจำกกำรแสวงหำประโยชน์ที่มิชอบ โดยอำศัยต ำแหน่งหน้ำที่
และไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตำมนัยหนังสือส ำนักงำน 
ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวำคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรน ำแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำวมำปรับใช้เป็นแนวทำงในกำรถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนและเป็นที่เชื่อถือไว้วำงใจของประชำชน องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกจึงได้จัดท ำมำตรกำร “ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก” ขึ้น เพ่ือให้บุคลำกรทั้งฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำยประจ ำทุกระดับน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือกำร
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเป็นเครื่องมือก ำกับควำมประพฤติของข้ำรำชกำรให้มีควำมโปร่งใส มีมำตรฐำนในกำร
ปฏิบัติงำนที่ชัดเจนและเป็นสำกล 
 2) เพ่ือยึดถือเป็นหลักกำรและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือกำรตรวจสอบกำรท ำงำนด้ำนต่ำง ๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 3) เพ่ือท ำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมควำมน่ำเชื่อถือ เกิดควำมมั่นใจแก่ผู้ รับบริกำร
และประชำชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 4) เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่ำงองค์กรและข้ำรำชกำรในทุกระดับ โดยให้ฝ่ำยบริหำรใช้อ ำนำจใน
ขอบเขต สร้ำงระบบควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำรต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชำต่อประชำชนและต่อ
สังคม ตำมล ำดับ 
 5) เพื่อป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบและควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 57 คน 
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5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ำมำตรกำรและขออนุมัติด ำเนินกำรต่อผู้มีอ ำนำจ 
 2) ก ำหนดแนวทำง รูปแบบ และช่องทำงในกำรเผยแพร่ประมวลจริยธรรมส ำหรับบุคคลในองค์กรและ
สำธำรณชน 
 3) ประสำนงำนบุคคลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือด ำเนินกำรตำมแนวทำงและรูปแบบที่ก ำหนด 
 4) ด ำเนินกำรเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่ำนิยมส ำหรับองค์กร ข้ำรำชกำรทุกคนพึงยึดถือ
เป็นแนวทำงปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่น ๆ ตำมแนวทำงและรูปแบบที่ก ำหนด 
 5) ด ำเนินกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นกำรทั่วไปแก่สำธำรณชน
ให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตำมตรวจสอบ (ตำมประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร เรื่อง 
ก ำหนดให้ข้อมูลข่ำวสำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนควำมโปร่งใสและตัวชี้วัดควำมโปร่งใสของหน่วยงำนของรัฐเป็น
ข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องจัดไว้ให้ประชำชนตรวจดูได้ตำมมำตรำ 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำร พ.ศ. 2540 ตำมแนวทำงและรูปแบบที่ก ำหนด) 
 6) ประเมินและติดตำมผลกำรด ำเนินกำร 
 7) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 5,000 บำท 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีกำรเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่ำงน้อย 3 ช่องทำง 
  2) คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรปฏิบัติตัวตำมประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินผล)  
 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเลิงแฝกปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก (ส ำรวจโดยใช้แบบ
ประเมินติดตำมผล) 

1.1.2 เสรมิสร้ำงจติส ำนกึและควำมตระหนักในกำรยดึมัน่ผลประโยชนส์ว่นรวมมำกกวำ่ประโยชนส์ว่น
ตน ทีจ่ะไมก่ระท ำกำรอนัเปน็กำรขัดกนัแหง่ผลประโยชนห์รือกำรมผีลประโยชนท์ับซ้อน 
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ล ำดบัที ่4 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรปอ้งกนัผลประโยชนท์บัซ้อนขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเลงิแฝก 
2. หลักกำรและเหตผุล 
 ด้วยสถำนกำรณ์หรือกำรกระท ำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ำมำเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
กำรตัดสินใจหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่ง กำรกระท ำดังกล่ำวอำจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนำ
หรือไม่เจตนำหรือหรือบำงเรื่องเป็นกำรปฏิบัติสืบต่อกันมำจนไม่เห็นว่ำจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่ำงใด พฤติกรรม
เหล่ำนี้เป็นกำรกระท ำควำมผิดทำงจริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ ต้องค ำนึงถึงผลประโยชน์สำธำรณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้ำที่โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกจึงได้ด ำเนินโครงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก เพ่ือป้องกันกำรทุจริตในกำรปฏิบัติรำชกำร  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่พนักงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 2) เพื่อเสริมสร้ำงพฤติกรรมและวิธีกำรท ำงำนที่สุจริตโปร่งใสของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
 3) เพือ่เสริมสร้ำงให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก มีจิตส ำนึก ค่ำนิยม 
และวัฒนธรรมเรื่องควำมซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงำนปลอดจำกกำรทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่กำรเป็นข้ำรำชกำรท้องถิ่นไทยใสสะอำด 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 พนักงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก จ ำนวน 38  คน 
5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 1) จัดตั้งคณะท ำงำน/มอบหมำยผู้รับผิดชอบ เพื่อวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของต ำแหน่งต่ำง ๆ 
 2) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดท ำ
ร่ำงคู่มือ/แนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3) จัดเวทีเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นข้อเสนอแนะจำกบุคลำกรภำยในองค์กรเพ่ือพัฒนำและปรับปรุงแนว
ทำงกำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตำม
ข้อเสนอแนะที่ได้จำกเวทีรับฟังควำมคิดเห็นฯ และจัดท ำคู่มือ/แนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
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 5) จัดประชุมเพ่ือให้ควำมรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทำงกำรปฏิบัติงำ นเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลำกรของหน่วยงำน 
 6) เผยแพร่คู่มือ/แนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลำกรของหน่วยงำน 
และสำธำรณะชนให้รับทรำบ 
 7) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
 10,000 บำท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) พนักงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ร้อย
ละ 80 ของจ ำนวนพนักงำนฯ (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบควำมรู้) 

2) มีคู่มือ/แนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ ำนวน 1 ชุด  
3) มีกำรเผยแพร่คู่มือ/แนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สำธำรณชน อย่ำงน้อย 2 ช่องทำง 

(เช่น เว็บไซต์หน่วยงำน บอร์ดประชำสัมพันธ์หน่วยงำน หนังสือเวียน) 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกมีควำมประพฤติปฏิบัติงำนไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตำมผล 

1.1.3 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  
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ล ำดบัที ่5 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสรมิกำรบรหิำรงำนตำมหลกัธรรมำภบิำลเพื่อป้องกนักำรทจุริต 
2. หลักกำรและเหตผุล 
 หลักธรรมำภิบำล หรือ กำรบริหำรจัดกำรที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส ำคัญในกำรบริหำร
และกำรปฏิบัติงำนจะต้องมีควำมสุจริต โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นกำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึก
ในกำรท ำงำนและควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ของตนเอง นอกจำกนี้ ยังต้องมีกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และน ำไปสู่กำรพัฒนำองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง อีกทั้ง
สำมำรถแก้ปัญหำควำมขัดแย้งภำยในองค์กรได้อีกด้วย จำกสภำพปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหำเรื้อรัง
ที่มีส่วนบั่นทอนควำมเจริญของประเทศไทยมำนำน จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
กำรทุจริตอย่ำงจริงจัง เพ่ือท ำให้ปัญหำกำรคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องน ำหลักธรรมำภิบำล
ไปปรับใช้กับทุกภำคส่วนไม่ว่ำจะเป็นภำคส่วนกำรเมือง ภำครำชกำร ภำคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภำคประชำ
สังคมอย่ำงเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งปลูกจิตส ำนึกของคนไทยร่วมต้ำนภัยกำรทุจริต ควบคู่กับกำรเปลี่ยนแปลง
ค่ำนิยมไปในทิศทำงท่ีไม่เอ้ือหรือสนับสนุนกำรทุจริตคอร์รัปชัน  
 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก จึงจัดท ำโครงกำร
ส่งเสริมกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลเพ่ือป้องกันกำรทุจริตขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่น และบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกมีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
หลักธรรมำภิบำลส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2. เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่น บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและให้
ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) และมีค่ำนิยมในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต 
 3. เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่น บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลัก
และแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนและกำรด ำเนินชีวิตได้ 
 4. เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่น บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกสำมำรถน ำองค์ควำมรู้หลัก
ธรรมำภิบำล ไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนให้กับองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น พนักงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก จ ำนวน 57 คน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ำโครงกำรเพื่อขออนุมัติจำกผู้บริหำรท้องถิ่น 
 2) มอบหมำยงำนให้กับผู้รับผิดชอบโครงกำร และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวำงแผนและจัดเตรียมโครงกำร 
 3) จัดท ำก ำหนดกำร 
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 4) ประสำนงำนกับบุคคลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหำวิทยำกร เชิญกลุ่มเป้ำหมำย จัดเตรียม
เอกสำรประกอบกำรอบรม และวัสดุอุปกรณ์  
 5) จัดฝึกอบรมตำมก ำหนดกำร 
 6) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 
 5,000 บำท  
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น พนักงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก ที่เข้ำรับกำร
อบรม ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ธรรมำภิบำล ร้อยละ 90 (ทดสอบควำมรู้ผ่ำนระบบทดสอบควำมรู้ธรรมำภิบำล
ออนไลน์ https://ggde.nacc.go.th) 
 ผลลัพธ์   
 1) ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น พนักงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกน ำหลัก     
ธรรมำภิบำลมำปรับใช้ในกำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตำมผล) 
 2) ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น พนักงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก ร่วมต่อต้ำน
กำรทุจริต (ส ำรวจโดยแบบประเมินติดตำมผล) 
 3) ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น พนักงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก น ำปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนและกำรด ำเนินชีวิตได้ (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตำมผล) 
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ล ำดบัที ่6 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรฝึกอบรมกำรส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมบคุลำกรองคก์รปกครองสว่นท้องถิน่เพื่อ
เสริมสรำ้งวฒันธรรมองค์กรสจุรติ 
2. หลักกำรและเหตผุล  
 กำรด ำเนินชีวิตและกำรปฏิบัติงำน นอกจำกผู้ปฏิบัติงำนต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะน ำไปสู่กำรท ำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และควำมส ำเร็จขององค์กร
อย่ำงยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกจึงได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้
บุคลำกรตระหนักในกำรเป็นข้ำรำชกำรที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักควำมพอเพียง เป็นล ำดับที่ดีของสังคม ยึดมั่นใน
คุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกำรมีคุณธรรม 
จริยธรรม อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร และประชำชนผู้รับบริกำร รวมทั้งสร้ำงจิตส ำนึก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในกำรท ำงำนอันจะน ำไปสู่กำรท ำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และควำมส ำเร็จขององค์กรอย่ำง
ยั่งยืน จึงได้ก ำหนดให้มีกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลำกรองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเลิงแฝก 
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ำหลักคุณธรรม จริยธรรม
มำประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน และปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีควำมสุข  

2) เพ่ือเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้ เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนมีทัศนคติ ค่ำนิยม ในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงซ่ือสัตย์สุจริต 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 เจ้ำหน้ำที่ บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก จ ำนวน 57 คน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ำโครงกำรเพ่ือขออนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติ 
 2) มอบหมำยงำนให้กับผู้รับผิดชอบโครงกำร และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวำงแผนและจัดเตรียมโครงกำร 
 3) ก ำหนดรูปแบบ ก ำหนดกำร และหัวข้อกำรอบรม 
 4) ประสำนงำนกับบุคคลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหำวิทยำกร เชิญกลุ่มเป้ำหมำย จัดเตรียม
เอกสำรประกอบกำรอบรม และวัสดุอุปกรณ์  
 5) ด ำเนินกำรตำมรูปแบบและก ำหนดกำรท่ีก ำหนด 
 6) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
 7) เผยแพร่กำรด ำเนินโครงกำรผ่ำนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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7. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 
 70,000 บำท       
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักปลัด 
 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีกำรจัดอบรมจ ำนวน 1 ครั้ง 
2) บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สำมำรถน ำไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวันและ

กำรปฏิบัติงำนได้ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 (ส ำรวจโดยใช้แบบทดสอบควำมรู้/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 บุคลำกรน ำหลักคุณธรรมจริยธรรมมำปรับใช้ในกำรด ำเนินชีวิ ตและกำรปฏิบัติงำน ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรสุจริตในหน่วยงำน (ส ำรวจโดยใช้แบบติดตำมประเมินผล) 
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ล ำดบัที ่7 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเสรมิสร้ำงองคค์วำมรูด้ำ้นกำรตอ่ต้ำนกำรทจุรติ 
2. หลักกำรและเหตผุล 
 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ก ำหนดเป้ำหมำยไว้ว่ำ ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นกำรสร้ำง
วัฒนธรรมสุจริต ส่งเสริมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้มีควำมใสสะอำดปรำศจำก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทำงทุจริต 

ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกจึงได้ก ำหนดด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตขึ้น เพ่ือให้บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต สอดส่องเฝ้ำระวังไม่ให้เกิดกำรกระท ำกำรทุจริต ร่วมกันต่อต้ำนกำรทุจริต อันจะน ำไปสู่กำรเป็น
องค์กรที่ปลอดทุจริตในที่สุด 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแก่คณะผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น 
ข้ำรำชกำรฝ่ำยประจ ำ ลูกจ้ำงประจ ำ ตลอดจนพนักงำนทั่วไป 
 2) เพ่ือให้คณะผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น ข้ำรำชกำรฝ่ำยประจ ำ ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำน
ทั่วไป เฝ้ำระวังกำรทุจริต และร่วมกันต่อต้ำนกำรทุจริต 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น ข้ำรำชกำรฝ่ำยประจ ำ ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนทั่วไป ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก จ ำนวน 57 คน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ำโครงกำรและขออนุมัติต่อผู้มีอ ำนำจ 
 2) ประสำนบุคคลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือก ำหนดรูปแบบและแนวทำงในกำรเผยแพร่ข้อมูล 
 3) รวบรวมและเรียบเรียงฐำนข้อมูล/องค์ควำมรู้เกี่ยวข้องกับกำรปลูกจิตส ำนึกด้ำนกำรต่อต้ ำนกำร
ทุจริต  
 4) น ำข้อมูลที่ได้มำจัดท ำเป็นสื่อเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ตำมรูปแบบที่ก ำหนด (เช่น แผนพับ จดหมำย
ข่ำว วีดิทัศน์ ป้ำยประชำสัมพันธ์ เป็นต้น) 
 5) ด ำเนินกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์และสร้ำงเสริมองค์ควำมรู้ ให้บุคลำกรในสังกัดได้รับทรำบและ
ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด ตำมแนวทำงและช่องทำงที่ก ำหนด 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 2,000 บำท 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  
 1) มีกำรเผยแพรข่้อมูล/องค์กรควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตจ ำนวนอย่ำงน้อย 5 เรื่องขึ้นไป 
 2) คณะผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น ข้ำรำชกำรฝ่ำยประจ ำ ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนทั่วไป มี
ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น ข้ำรำชกำรฝ่ำยประจ ำ ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนทั่ วไป เฝ้ำ
ระวังกำรทุจริต และร่วมกันต่อต้ำนกำรทุจริต (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตำมผล) 
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ล ำดบัที ่8 
 

1. ชื่อโครงกำร :  โครงกำรบคุลำกรตน้แบบ ดำ้น “บริกำรเป็นเลศิ”  
2. หลักกำรและเหตผุล 
  ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภำรกิจที่ส ำคัญต่อกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผน
และขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจด้ำนต่ำง ๆ ประกอบด้วย ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนงบประมำณและ
ภำรกิจที่ได้รับกำรถ่ำยโอนจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีใน
เรื่องต่ำง ๆ เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจภำครัฐ ไม่มีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเกิน
ควำมจ ำเป็น ประชำชนได้รับกำรอำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองอย่ำงทั่วถึง ซึ่งภำรกิจที่ส ำคัญคือ
กำรบริกำรประชำชนตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หำกพนักงำนหรือบุคลำกร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจิตในกำรให้บริกำร และให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ก็จะก่อให้เกิด
ควำมพึงใจในกำรให้บริกำรของประชำชนผู้รับบริกำร หำกองค์กรมีกำรยกย่อง ชมเชย หรือให้รำงวัล พนักงำน
หรือบุคลำกรที่ให้บริกำรประชำชนด้วยจิตบริกำร บริกำรด้วยควำมเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ก็จะเป็น
ต้นแบบให้แก่พนักงำนและบุคลำกรคนอ่ืน ๆ ในองค์กร รวมทั้งเป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้แก่พนักงำน 
บุคลำกร ผู้ให้บริกำรให้บริกำรประชำชนด้วยจิตบริกำรต่อไป 
 เพ่ือให้หน่วยงำนมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล และอ ำนวยควำม
สะดวกให้แก่ประชำชนผู้รับบริกำร สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิด
ควำมพึงพอใจแก่ประชำชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้พนักงำน บุคลำกร 
ผู้ให้บริกำรให้บริกำรประชำชนด้วยจิตบริกำร จึงได้จัดท ำโครงกำรบุคลำกรต้นแบบ ด้ำน“บริกำรเป็นเลิศ”  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดพนักงำนต้นแบบด้ำนบริกำรยอดเยี่ยม และเป็นต้นแบบให้แก่บุคลำกรคนอ่ืนๆ 
ให้บริกำรประชำชนด้วยจิตบริกำร เท่ำเทียมกัน และเป็นธรรม 

2) เพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่บุคลำกรในกำรให้บริกำรประชำชนด้วยจิตบริกำร  
3) เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนผู้รับบริกำร สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน

ในท้องถิ่น 
4) เพื่อให้ประชำชนผู้มำรับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร และเกิดควำมเชื่อมั่นใน

องค์กร 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 บุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
5. วิธีด ำเนินกำร 

1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือกบุคลำกรต้นแบบ ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ 
2) คณะกรรมกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกบุคลำกรต้นแบบ ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ 
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3) จัดท ำประกำศหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกบุคลำกรต้นแบบ ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ และเผยแพร่ให้
บุคลำกรให้ทรำบ 

4) เชิญชวนให้ส ำนัก/กองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลำกรในสังกัดท่ีมีคุณสมบัติตำม
หลักเกณฑ์เพ่ือเข้ำรับกำรคัดเลือกให้เป็นบุคลำกรต้นแบบ ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ 

5) คณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกบุคลำกรต้นแบบ ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ โดยประเมินผลจำก
หลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด โดยน ำผลประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรจำกประชำชนมำเป็นเกณฑ์ในกำรตัดสิน
ร่วมด้วย 

6) ประกำศผลกำรคัดเลือกบุคลำกรต้นแบบ ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ  
7) มอบประกำศเกียรติคุณให้แก่บุคลำกรต้นแบบ ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ 

 8) เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์บุคลำกรต้นแบบ ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ ให้แก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำนและ
สำธำรณชนได้รับทรำบผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชำสัมพันธ์ 
จดหมำยข่ำว เสียงตำมสำย หอกระจำยข่ำว เป็นต้น  
 6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 5,000 บำท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีพนักงำนต้นแบบด้ำนบริกำรประชำชนยอดเยี่ยม เป็นธรรม 
 ผลลัพธ์  
 1) ประชำชนผู้รับบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80 (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินควำมพึงพอใจกำร
ให้บริกำร) 

2) จ ำนวนข้อร้องเรียนกำรให้บริกำรสำธำรณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ล ำดบัที ่9 
 

1. ชื่อโครงกำร :  โครงกำรเชดิชเูกยีรติบคุลำกรที่ปฏบิตังิำนเปน็ไปตำมมำตรฐำน ดว้ยควำมวริยิะอตุสำหะ 
และซื่อสตัยส์จุรติ  
2. หลักกำรและเหตผุล 
  ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภำรกิจที่ส ำคัญต่อกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผน
และขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจด้ำนต่ำง ๆ ประกอบด้วย ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนงบประมำณและ
ภำรกิจที่ได้รับกำรถ่ำยโอนจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีใน
เรื่องต่ำง ๆ เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจภำครัฐ ไม่มีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเกิน
ควำมจ ำเป็น ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองอย่ำงทั่วถึง หำกพนักงำนหรือ
บุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำน ด้วยควำมวิริยะอุตสำหะ และซื่อสัตย์
สุจริต จะท ำให้เกิดประโยชน์แก่ประชำชนอย่ำงสูงสุด ลดปัญหำกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกจึงได้ด ำเนินโครงกำรเชิดชูเกียรติบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนเป็นไปตำม
มำตรฐำน ด้วยควำมวิริยะอุตสำหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือยกย่องชมเชย หรือให้รำงวัล พนักงำนหรือบุคลำกร
ที่ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำน ด้วยควำมวิริยะอุตสำหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือเป็นต้นแบบให้แก่พนักงำน
และบุคลำกรคนอ่ืน ๆ ในองค์กร รวมทั้งเป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้แก่พนักงำน บุคลำกร ให้ปฏิบัติงำน
เป็นไปตำมมำตรฐำน ด้วยควำมวิริยะอุตสำหะ และซื่อสัตย์สุจริตต่อไป  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดพนักงำนต้นแบบด้ำนกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 

2) เพ่ือสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่บุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนโเป็นไปตำมมำตรฐำน ด้วยควำมวิริยะ
อุตสำหะ และซื่อสัตย์สุจริต 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 บุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรเชิดชูเกียรติบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำน ด้วยควำมวิริยะ
อุตสำหะ และซื่อสัตย์สุจริต  

2) คณะกรรมกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกบุคลำกรเพ่ือเชิดชูเกียรติ 
3) จัดท ำประกำศหลักเกณฑ์กำรคัดเลือก และเผยแพร่ให้บุคลำกรให้ทรำบ 
4) เชิญชวนให้ส ำนัก/กองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลำกรในสังกัดท่ีมีคุณสมบัติตำม

หลักเกณฑ์เพ่ือเข้ำรับกำรคัดเลือก 
5) คณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกบุคลำกรเพ่ือเชิดชูเกียรติบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำน 

ด้วยควำมวิริยะอุตสำหะ และซื่อสัตย์สุจริต  
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6) ประกำศผลกำรคัดเลือก  
7) มอบประกำศเกียรติคุณให้แก่บุคลำกรที่ได้รับกำรเชิดชูเกียรติ 

 8) เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์บุคลำกรที่ได้รับกำรเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำนและ
สำธำรณชนได้รับทรำบผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย เช่น เว็บไซต์ สื่ อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชำสัมพันธ์ 
จดหมำยข่ำว เสียงตำมสำย หอกระจำยข่ำว เป็นต้น  
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 5,000 บำท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีบุคลำกรต้นแบบด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน ด้วยควำมวิริยะอุตสำหะ และซื่อสัตย์สุจริต 
 ผลลัพธ์  
 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำนลดลง 
 
1.2 กำรสร้ำงจติส ำนกึและควำมตระหนักแกป่ระชำชนทุกภำคสว่นในทอ้งถิน่ 
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 1.2.1 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

ล ำดับที่ 10 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรปลกูฝงัวธิคีดิแยกแยะผลประโยชนส์ว่นตนและผลประโยชนส์ว่นรวม 
2. หลักกำรและเหตผุล 
 กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับกำรกล่ำวถึงอย่ำงกว้ำงขวำงในรอบ
หลำยปีที่ผ่ำนมำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในช่วงระยะเวลำที่ประเทศไทยก ำลังเผชิญกับปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชัน
ของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับสูงในองค์กรต่ำง ๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้ำงควำมเสียหำยให้กับประชำชนโดยส่วนรวม 

จำกสถำนกำรณ์ข้ำงต้น จ ำเป็นที่หน่วยงำนภำครัฐต้องเร่งปลูกฝังองค์ควำมรู้ให้ประชำชนมีควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบ
จำกปัญหำควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ซึ่งเป็นปัญหำเชิงโครงสร้ำงที่เกี่ยวข้องกับหลำยมิติ ทั้งมิติด้ำนสังคม กำรเมืองและกำรบริหำรที่ส ำคัญ
สะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่ำนิยมในกำรบริหำรที่ด้อยพัฒนำ 

ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกจึงได้จัดท ำโครงกำรปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมขึ้น เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ประชำชนสำมำรถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมได้ ส่งเสริมให้ประชำชนใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ ำวัน ร่วม
ปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติ ท ำให้เกิดเป็นค่ำนิยมท่ีจะไม่ยอมรับกำรทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ประชำชนสำมำรถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมได้ 
 2) เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนร่วม 
 3) เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนรักษำสำธำรณประโยชน์และสำธำรณูปโภคของชุมชน 
 4) เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ ำวัน 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชำชนในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก จ ำนวน 100 คน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ำโครงกำรเพื่อขออนุมัติต่อผู้มีอ ำนำจอนุมัติ 
 2) มอบหมำยงำนให้กับผู้รับผิดชอบโครงกำร และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวำงแผนและจัดเตรียมโครงกำร 
 3) ก ำหนดรูปแบบ/แนวทำง/ก ำหนดกำรและหัวข้อกำรอบรม 
 4) ประสำนงำนกับบุคคลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหำวิทยำกร, เชิญกลุ่มเป้ำหมำย 
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 5) ด ำเนินกำรตำมรูปแบบ/ก ำหนดกำร ที่ก ำหนดไว้ 
 6) ประเมินและติดตำมผลกำรด ำเนินกำร 
 7) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 5,000 บำท 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  

1) มีกำรจัดอบรมให้กับประชำชน จ ำนวน 1 ครั้ง 
2) ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนร่วมได้ร้อยละ 80 ของ

จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
3) ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในชีวิตประจ ำวัน

ร้อยละ 80 ของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
 ผลลัพธ์ 

1) ประชำชนร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนร่วม และสำธำรณประโยชน์ (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมิน
ติดตำมผล) 

2) ประชำชนมีกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในชีวิตประจ ำวัน  (ส ำรวจโดยใช้
แบบประเมินติดตำมผล) 
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1.2.2 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ล ำดบัที ่11 

 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 
 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 65 ก ำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศำสตร์
ชำติเป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักธรรมำภิบำลเพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว โดยยุทธศำสตร์ชำติ 20 
ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศำสตร์ชำติฉบับแรกของประเทศไทยตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
ซึ่งจะต้องน ำไปสู่กำรปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือควำมสุขของคนไทยทุกคน
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ควำมส ำคัญกับกำรปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง โดยกำรส่งเสริมสนับสนุนให้
ทุกภำคส่วนมุ่งสร้ำงจิตส ำนึกในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ควบคู่กับกำรปลูกฝังจิตส ำนึกควำมซื่อสัตย์สุจริต 
ค่ำนิยมท่ีถูกต้อง สร้ำงควำมตระหนักถึงภัยร้ำยแรงของกำรทุจริตและกำรรู้เท่ำทันกำรทุจริตของสังคมไทย โดย
อำศัยกลไกทำงสังคมเป็นมำตรกำรในกำรลงโทษผู้กระท ำผิดหรือผู้กระท ำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกจึงได้ด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ประชำชนในพ้ืนที่น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำร
ด ำเนินชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตระหนักถึงภัยร้ำยแรงของกำรทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชำชน 
 2) เพ่ือเสริมสร้ำงควำมตระหนักถึงภัยร้ำยแรงของกำรทุจริตให้แก่ประชำชน 
 3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำในชีวิตประจ ำวัน  
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชำชนในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก จ ำนวน 100 คน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ำโครงกำรเพื่อขออนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติ 
 2) มอบหมำยงำนให้กับผู้รับผิดชอบโครงกำร และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวำงแผนและจัดเตรียมโครงกำร 
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 3) ก ำหนดรูปแบบ ก ำหนดกำร และหัวข้อกำรอบรม 
 4) ประสำนงำนกับบุคคลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหำวิทยำกร เชิญกลุ่มเป้ำหมำย จัดเตรียม
เอกสำรประกอบกำรอบรม และวัสดุอุปกรณ์  
 5) ด ำเนินกำรตำมรูปแบบและก ำหนดกำรที่ก ำหนด 
 6) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 20,000 บำท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีกำรจัดอบรมจ ำนวน 1 ครั้ง 
 2) ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  สำมำรถน ำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 ประชำชนน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
(ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตำมผล) 
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1.2.3 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  

ล ำดบัที ่12 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเสรมิสร้ำงคำ่นยิมต่อตำ้นกำรทจุรติ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนของรัฐภำยใต้โครงสร้ำงกำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรตำม
หลักกำรกระจำยอ ำนำจกำรปกครอง เป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส ำคัญในกำรพัฒนำท้องถิ่นซึ่งน ำไปสู่กำรพัฒนำทั่วทั้ ง
ประเทศ ทั้งนี้ พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ตลอดจนหน้ำที่อ่ืนตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน โดยค ำนึงถึงหลักธรรมำภิบำล โดยเฉพำะกำร
มีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน  
 รวมทั้ง แผนกำรปฏิรูปด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก ำหนด      
กลยุทธ์ด้ำนกำรป้องกันและเฝ้ำระวังที่มุ่งเน้นกำรเร่งสร้ำงกำรรับรู้และจิตส ำนึกของประชำชนในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมให้ประชำชนรวมตัวกันรังเกียจกำรทุจริตและมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนทุจริต 
รวมถึงสร้ำงลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต  โดยเริ่มจำกเด็ก เยำวชน และ
ผู้ปกครอง 
 ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตโดยเริ่มจำกกำร
สร้ำงจิตส ำนึกให้เด็ก เยำวชน และประชำชน ต่อต้ำนกำรทุจริต โดยได้จัดท ำโครงกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต เพื่อเป็นกำรปลูกฝังค่ำนิยม ให้มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต รวมทั้งรณรงค์ให้
ประชำชนจำกทุกภำคส่วนมีวินัย เคำรพกฎหมำย กฎ ระเบียบ ที่เป็นกลไกในกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริม และสร้ำงจิตส ำนึกให้ตระหนักถึงกำรสร้ำงค่ำนิยมและกำรเฝ้ำระวังต่อต้ำนกำรทุจริต
ให้แก่เด็ก เยำวชนและประชำชน 
 2) เพ่ือรณรงค์ให้เด็ก เยำวชน ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและประพฤติปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนทำง
คุณธรรมและจริยธรรม 
 3) เพ่ือประชำสัมพันธ์บุคคลล ำดับที่ดีด ำรงตำมหลักคุณธรรมจริยธรรมไปสู่องค์กรหรือบุคคลภำยนอก 
 4) เพ่ือเป็นกำรวำงรำกฐำนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชั่นไปสู่ประชำชนทุกภำคส่วน 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 เด็ก เยำวชน และประชำชน ในเขตพ้ืนทีอ่งค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก จ ำนวน 150 คน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดหำข้อควำมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงค่ำนิยมกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
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 2) จัดท ำสื่อในรูปแบบตำมช่องทำงที่ก ำหนดไว้ 
 3) เผยแพร่ให้ประชำชน รวมทั้งนักเรียนในโรงเรียนต่ำง ๆ ภำยในเขตพ้ืนที ่
 4) จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริตในสถำนศึกษำและชุมชนในเวทีต่ำง ๆ  
 5) ประเมินติดตำมผลกำรด ำเนินกำร 
 6) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 5,000 บำท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) เผยแพร่สื่อกำรสร้ำงค่ำนิยมต่อต้ำนกำรทุจริต ไม่น้อยกว่ำ 5 ช่องทำง 
 2) มีกำรรณรงค์ในสถำนศึกษำและชุมชนในเขตเทศบำล ไม่น้อยกว่ำ 5 แห่ง 
 ผลลัพธ์ 
 1) เด็ก เยำวชน และประชำชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีควำมตระหนัก
ร่วมกันในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
 2) ประชำชนร่วมเป็นเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริต ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของประชำชนที่เข้ำร่วม
โครงกำร (ส ำรวจจำกรำยชื่อเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริต) 
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ล ำดบัที ่13 
 

1. ชื่อโครงกำร : ยกยอ่งเชดิชเูกยีรตหินว่ยงำนและบุคคลทีป่ระพฤตปิฏบิตัตินใหเ้ปน็ทีป่ระจกัษ์ 
2. หลักกำรและเหตผุล 
 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยควำมเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือควำมอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท ำ
ให้กำรมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดควำมเสื่อมถอย เกิดปัญหำมำกมำยในปัจจุบัน ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำร
ทุจริตทุกระดับทุกภำคส่วนรวมถึงปัญหำกำรก่ออำชญำกรรมและอ่ืน ๆ 
 เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้คนดีมีท่ียืนในสังคม สร้ำงแบบอย่ำงที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เลิงแฝกจึงจัดให้มีกำรยกย่อง เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์และมอบรำงวัลหรือประกำศเกียรติคุณแก่
ผู้กระท ำควำมดี เพ่ือส่งเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่คนดีเหล่ำนั้นให้ร่วมกันสร้ำงสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่ำง เพื่อปลุกกระแสกำรสร้ำงสังคมแห่งควำมดีอย่ำงเป็นรูปธรรม เนื่องจำกควำม
ดีและคุณธรรม เป็นรำกฐำนอันส ำคัญในกำรพัฒนำสังคม สู่ควำมอยู่เย็นเป็นสุข 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำนและบุคคลที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำนและบุคคลที่ให้ควำมช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะของท้องถิ่น 
 3) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำนและบุคคลที่ด ำรงตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 4) เพ่ือสร้ำงขวัญ ก ำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส ำนึกและกระตุ้นให้ทุกภำคส่วนได้มีแบบอย่ำงที่ดีอันเป็น 
กุศโลบำยหนึ่งในกำรปลูกจิตส ำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่ำแห่งควำมดีมำกยิ่งขึ้น 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 หน่วยงำนและบุคคลในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) แต่งตั้งคณะท ำงำนยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงำนและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 2) คณะท ำงำนก ำหนดหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงำนและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์  
 3) จัดท ำประกำศหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงำนและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ และเผยแพร่ให้แก่สำธำรณชนทรำบผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ 
 4) คณะท ำงำนฯ ด ำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือกหน่วยงำนและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 
 5) ประกำศผลกำรยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงำนและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ และ
เผยแพร่ให้แก่สำธำรณชนทรำบผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ 
 6) ด ำเนินกำรจัดพิธีกำรมอบประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงำนและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 
 7) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 5,000 บำท 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองคลัง 
9. ผลผลติ/ผลลัพธ ์
 ผลผลติ 
 จ ำนวนหน่วยงำนและบุคคลที่ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ผลลัพธ ์
 1) มีหน่วยงำนและบุคคลต้นแบบที่ดีปรำกฏต่อสังคม 
 2) ประชำชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขวัญก ำลังใจ และมีจิตส ำนึกปฏิบัติตนเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม มีควำมซื่อสัตย์สุจริต  
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ล ำดบัที ่14 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรมอบประกำศเกยีรติคณุแก่คณะกรรมกำรชุมชน 
2. หลักกำรและเหตผุล 
 ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล มุ่ง
ส่งเสริมให้ประชำชนในท้องถิ่นได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำงำนและแก้ไขปัญหำได้ตรงกับควำมต้องกำรของ
ประชำชนมำกที่สุด ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจและหน้ำที่ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรใน
กำรพัฒนำท้องถิ่น โดยส่งเสริมให้มีคณะกรรมกำรชุมชน เข้ำมำเป็นตัวแทนของประชำชนในชุมชนต่ำง  ๆ ท ำ
หน้ำที่ในกำรประสำนงำนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนอ่ืน ๆ  

เนื่องจำกคณะกรรมกำรชุมชนที่มำจำกกำรเลือกตั้งจำกประชำชนในแต่ละชุมชน ต้องอุทิศเวลำ 
แรงกำย แรงใจ ปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่ได้รับค่ำตอบแทน ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกจึงได้จัดให้มี
กิจกรรมกำรมอบประกำศเกียรติคุณแก่คณะกรรมกำรชุมชนที่อุทิศเวลำ แรงกำยแรงใจ ปฏิบัติหน้ำที่ครบวำระ
กำรด ำรงต ำแหน่ง  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมกำรชุมชนที่อุทิศเวลำ แรงกำยแรงใจ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
ปฏิบัติหน้ำที่เป็นกรรมกำรชุมชนมำด้วยดี จนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง  
 2) เพ่ือยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมกำรชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์และแบบอย่ำงที่ดี
ต่อสังคมให้มีขวัญและก ำลังใจ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 คณะกรรมกำรชุมชนในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) ตรวจสอบรำยชื่อของคณะกรรมกำรชุมชนที่ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
 2) จัดท ำประกำศเกียรติคุณ เผยแพร่ให้สำธำรณชนทรำบผ่ำนทำงช่องทำงต่ำง ๆ 
 3) จัดพิธีมอบประกำศเกียรติคุณแก่คณะกรรมกำรชุมชนในกำรประชุมเวทีชำวบ้ำน 
 4) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 5,000 บำท  
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองคลัง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
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 คณะกรรมกำรชุมชนที่อุทิศเวลำ แรงกำยแรงใจ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติหน้ำที่จนครบวำระ 4 ปี 
ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ ร้อยละ 100 
ผลลัพธ์ 
 1) มีคณะกรรมกำรชุมชนต้นแบบที่ดี ด้ำนกำรบ ำเพ็ญประโยชน์สำธำรณะในท้องถิ่น 
 2) ประชำชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขวัญก ำลังใจ และมีจิตส ำนึกบ ำเพ็ญประโยชน์
สำธำรณะในท้องถิ่น 
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ล ำดบัที ่15 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมยกย่องและเชิดชเูกยีรตแิกบ่คุคล หนว่ยงำน องค์กรดีเดน่ ผูท้ ำคุณประโยชนห์รือเขำ้
รว่มในกิจกรรมขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเลิงแฝก 
2. หลักกำรและเหตผุล 
 กำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงำนและสังคม ถือเป็นกำรสร้ำงรำกฐำนอันส ำคัญ
ในกำรพัฒนำสังคมสู่ควำมอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพำะเน้นกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ำรงชีวิตตำมแนว
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กำรมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสำหะ กล้ำหำญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม ถือว่ำเป็นหลักส ำคัญของกำรท ำควำมดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกร หน่วยงำนที่มีควำมตั้งใจในกำร
ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ท ำควำมดีอย่ำงต่อเนื่องเป็นแบบอย่ำงแก่ประชำชนในพ้ืนที่องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเลิงแฝก ผู้ที่ท ำคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้ำร่วมในกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
อย่ำงสม่ ำเสมอ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูควำมดี ควำมซื่อสัตย์ สุจริต 
และกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแก่บุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่น ผู้ท ำควำมดี มีควำมซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท ำ
คุณประโยชน์หรือเข้ำร่วมในกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกโดยกำรมอบใบประกำศเกียรติคุณ
เพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท ำคุณประโยชน์ และควรได้รับกำรยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่ำง และ
จัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ให้ทรำบโดยทั่วกัน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่ผู้ท ำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเลิงแฝก 
 2) เพ่ือส่งเสริมกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ประชำชน หน่วยงำน องค์กรทั้งภำครัฐและภำคเอกชนในเขต
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก ตระหนักถึงควำมซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 3) เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ให้ประชำชน หน่วยงำน องค์กรในเขตองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเลิงแฝกมีค่ำนิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่ำของกำรประพฤติปฏิบัติตนตำมหลักคุณธรรมและ
จรยิธรรม 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 1) ประชำชน หน่วยงำน องค์กรทั้งภำครัฐและภำคเอกชนในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิง
แฝก  
 2) ผู้ท ำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำในกำรคัดเลือก
บุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่น 
 2) คัดเลือกและประกำศยกย่องบุคคล หน่วยงำน องค์กรท ำควำมดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่ำง 
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 3) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกำศแก่บุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่นที่ผ่ำนกำร
คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 
 4) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 5,000 บำท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองคลัง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 จ ำนวนบุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่น ผู้ท ำคุณประโยชน์หรือเข้ำร่วมในกิจกรรมขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเลิงแฝก ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ  
 ผลลัพธ์ 
 ประชำชน หน่วยงำน องค์กรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก มีค่ำนิยม ยกย่อง เชิดชู และ
เห็นคุณค่ำของกำรประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือส่วนรวมและมีคุณธรรมและจริยธรรม  
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1.3 กำรสร้ำงจติส ำนกึและควำมตระหนักแกเ่ด็กและเยำวชน 
 1.3.1 เสรมิสร้ำงจติส ำนกึและควำมตระหนักในควำมซื่อสตัยส์จุรติ และกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติ 

 

ล ำดบัที ่16 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็กและเยำวชนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก  
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 

กำรทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหำที่ท ำลำยสังคมอย่ำงรุนแรงและฝังรำกลึก เป็นปัญหำที่สะท้อน
วิกฤตกำรณ์ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งกำรที่จะแก้ไขปัญหำได้อย่ำงยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่ำนิยมในกำรรักควำมดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและกำรโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพำะในกลุ่ม
เด็กและเยำวชน พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 ให้เทศบำล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำร
จัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดกำรศึกษำ (10) 
กำรสังคมสงเครำะห์และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส และพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มำตรำ 6 ที่ต้องกำรพัฒนำ
คนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำ ควำมรู้ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข และมำตรำ 25 ก ำหนดให้รัฐต้องส่งเสริม
กำรด ำเนินงำนและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกพิจำรณำเห็นควำมส ำคัญของปัญหำดังกล่ำว จึงได้จัดโครงกำรสร้ำง
ภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็กและเยำวชนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก ขึ้น เพ่ือเป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและ
ค่ำนิยมท่ีถูกต้องซึ่งจะเป็นรำกฐำนที่ส ำคัญ ที่ท ำให้เด็กและเยำวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภำพ และเป็น
กำรป้องกันแก้ไขปัญหำทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยำวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต 
 2) เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนมีจิตสำธำรณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษำ
ประโยชน์ส่วนรวม 
 3) เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เด็กและเยำวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและกำรโกง
ทุกรูปแบบ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 เด็กและเยำวชนในเขตพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก จ ำนวน 100 คน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ำโครงกำรเพื่อขออนุมัติ 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมกำรและประสำนงำนคณะวิทยำกร 
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 3) ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
 4) สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
 5) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 5,000 บำท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) เด็กและเยำวชนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกได้รับกำรฝึกอบรม จ ำนวน 100 คน 
 2) เด็กและเยำวชนเกิดควำมตระหนักรู้  สำมำรถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สำมำรถน ำควำมรู้
ประสบกำรณ์ท่ีได้รับมำปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่ำงมีควำมสุข ร้อยละ 80 (ส ำรวจโดยใช้แบบ
ประเมินผล/แบบทดสอบ)  
 ผลลัพธ์ 
 1) เด็กและเยำวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
(ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตำมผล) 
 2) เด็กและเยำวชนมีภูมิคุ้มกันทำงสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและกำรโกงทุกรูปแบบ 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตำมผล) 
 3) เด็กและเยำวชนมีจิตสำธำรณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษำประโยชน์
ส่วนรวม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตำมผล) 
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ล ำดบัที ่17 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรประกวดค ำขวัญต่อต้ำนกำรทุจริต 
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 

ปัจจุบันประชำชนจ ำนวนไม่น้อยเห็นปัญหำเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หำกตนเอง
ได้รับผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่ำเด็ก เยำวชนไทยขำดกำรปลูกฝังด้ำนคุณธรรม จริยธรรม อย่ำงยั่ งยืน 
หำกปล่อยให้ค่ำนิยมท่ีไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดข้ึนต่อไป ควำมล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทย
และส่งผลเสียต่อสังคมในด้ำนอื่น ๆ ตำมมำอีกมำกมำย 

พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มำตรำ 16 ให้เทศบำล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำร
บริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดกำรศึกษำ (10) กำรสังคม
สงเครำะห์และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มำตรำ 6 ที่ต้องกำรพัฒนำคนไทยให้
เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำ ควำมรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำร
ด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก จึงได้จัดกิจกรรมกำร
ประกวดค ำขวัญต่อต้ำนกำรทุจริตขึ้น เพ่ือกระตุ้นให้เด็กและเยำวชนตื่นตัวเห็นควำมส ำคัญหันมำสนใจปัญหำ
กำรทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นก ำลังส ำคัญในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันและกำรโกงทุก
รูปแบบ และเป็นกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำทุจริต  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเป็นกำรสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยำวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร์รัปชันและกำรโกงทุกรูปแบบ 
 2) เพื่อเสริมสร้ำงค่ำนิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยำวชน และให้เกิดจิตส ำนึกท่ีจะยึดมั่นในกำรท ำควำม
ดี มีควำมซือ่สัตย์สุจริต 
 3) เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก และเยำวชนได้ฝึกฝนทักษะในกำรเขียนค ำขวัญอย่ำงสร้ำงสรรค์มีคุณค่ำในทำง
ภำษำท่ีสื่อถึงกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 4) เพื่อให้เด็กและเยำวชน รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ และสร้ำงสรรค์ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 เด็ก และเยำวชน ในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก จ ำนวน 100 คน 
5. วิธีด ำเนินงำน 
 1) เสนอโครงกำรเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประกวด 
 3) ประชำสัมพันธ์ให้เด็ก และเยำวชนส่งค ำขวัญเข้ำประกวด 
 4) ตัดสินกำรประกวดตำมหลักเกณฑ์ท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลxxx ก ำหนด 
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 5) ท ำพิธีมอบรำงวัล  
 6) ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
 7) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 10,000 บำท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ได้ค ำขวัญต่อต้ำนกำรทุจริต จ ำนวน 10 ชุด 
 ผลลัพธ์ 
 เด็กและเยำวชนเกิดควำมตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นควำมส ำคัญ หันมำสนใจปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันที่
เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นก ำลังส ำคัญในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันและกำรโกงทุกรูปแบบ ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำร่วมประกวด (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
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1.3.2 เสรมิสร้ำงจติส ำนกึและควำมตระหนักให้มจีติสำธำรณะ และรับผดิชอบต่อสว่นรวม 
 

ล ำดบัที ่18 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม 
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 
 พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 มำตรำ 16 ให้เทศบำล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบ
กำรบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดกำรศึกษำ (10) กำรสังคม
สงเครำะห์และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2542 มำตรำ 6 ที่ก ำหนดให้กำรจัดกำรศึกษำเป็นไปเพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้ และคุณธรรมในกำรด ำเนินชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข มี
ศำสนำที่ตนนับถือเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจ มำตรำ 41 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิจัด
กำรศึกษำในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตำมควำมพร้อมควำมเหมำะสม และควำมต้องกำรภำยในท้องถิ่น 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก ได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับเด็กและเยำวชนเป็นพลังที่ส ำคัญ
ในกำรพัฒนำประเทศชำติในอนำคต จึงได้ด ำเนินโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม เพ่ือพัฒนำเด็กและเยำวชนด้ำน
จิตใจ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมตำมหลักพระพุทธศำสนำ อันเป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติ
ตนที่ดี ให้มีทักษะในกำรด ำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีควำมสุข” ซึ่งเป็นกำรสร้ำงภูมิต้ำนทำนให้กับตนเองด้วย
คุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่ำงรู้เท่ำทันโลกน ำพำชีวิตสู่ควำมส ำเร็จ เพ่ือเกื้อกูลแก่ตนเองและประเทศชำติใน
ที่สุด  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้ผู้เรียนมีวินัย มีควำมรับผิดชอบ มีจิตสำธำรณะ และปฏิบัติตำมหลักธรรมเบื้องต้นของ
ศำสนำที่ตนนับถือ 
 2) เพ่ือให้นักเรียนมีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีควำมกตัญญูกตเวที มีเมตตำ กรุณำเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 3) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
 4) เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชนในสถำนศึกษำของเทศบำลในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 นักเรียน ชั้นอนุบำล-ประถมศึกษำของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต ำบลเลิงแฝก จ ำนวน 150 คน 
5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 1) จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนในกำรจัดอบรมให้ควำมรู้หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมหลักสูตรต้ำน
ทุจริตในโรงเรียน 
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 2) จัดประชุมคณะท ำงำนในกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำนในกำรเตรียมควำม
พร้อม เพ่ือให้งำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
 3) ด ำเนินกำรขออนุมัติด ำเนินงำนตำมโครงกำรให้เป็นไปตำมระเบียบฯ กำรใช้งบประมำณและพัสดุ
ของสถำนศึกษำ 
 4) จัดเตรียมเอกสำร อุปกรณ์ และสถำนที่ในกำรจัดโครงกำร 
 5) ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมค่ำยคุณธรรม 
 6) สรุปติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
 7) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
 ปีงบประมำณ 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 2,000 บำท 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
        นักเรียนชั้นอนุบำล – ประถมศึกษำ ได้รับกำรอบรมหลักสูตรตำมโครงกำร ร้อยละ 100 
 ผลลัพธ์ 
         1) จ ำนวนนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบำล – ประถมศึกษำ น ำควำมรู้ด้ำนหลักธรรมมำปฏิบัติและ
น ำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตำม/แบบสอบถำมคร)ู 
         2) เด็ก นักเรียน ได้ซึมซับควำมรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทำงศำสนำไปใช้ด ำเนิน
ชีวิต ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีควำมสุข ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตำม/แบบบันทึก
ควำมดี) 
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################################################################################# 

มิตทิี ่2 กำรบรหิำรรำชกำรดว้ยควำมโปร่งใส 
################################################################################# 
2.1 กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1.1 กำรเปิดเผยข้อมูลกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำน 

ล ำดบัที ่19 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรปรบัปรุงและพฒันำศนูยข์้อมลูขำ่วสำรเพื่อเผยแพรข่้อมลูขำ่วสำรแกป่ระชำชน 
2. หลักกำรและเหตผุล 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รั ฐต้องจัดกำรให้ประชำชนมีโอกำส
กว้ำงขวำงในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ ำเป็น เพ่ือที่ประชำชนจะ
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นและใช้สิทธิทำงกำรเมืองได้โดยถูกต้องกับควำมเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำร  
 ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
จึงได้มีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำตรวจดูข้อมูลข่ำวสำร รวมทั้งด ำเนินกำรปรับปรุงข้อมูล
ข่ำวสำรให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่ำนช่องทำงในสื่อต่ำง ๆ ของหน่วยงำน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรอันเป็นประโยชน์แก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
 2) เพื่อมีหน่วยประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนส ำหรับประชำชน 
 3) เพื่อจัดแสดงข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทภำรกิจหน้ำที่ต่อสำธำรณชน 
 4) เพิ่มช่องทำงให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบข้อมูลและกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเลิงแฝก 
4. กลุ่มเป้ำหมำย  
 ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดตั้งคณะท ำงำนปรับปรุงและพัฒนำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำน  เพ่ือด ำเนินกำรให้มีกำร
เผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร    
 2) แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร  
 3) จัดตั้งหน่วยประชำสัมพันธ์ ณ ที่ท ำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์เผยแพร่บทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมี
กำรแสดงข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทภำรกิจอย่ำงชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทำง
เว็บไซต์ของหน่วยงำนและสื่ออ่ืน ๆ 
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 5) จัดท ำข้อมูลแสดงกำรด ำเนินงำน และผลกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกเพ่ือ
เผยแพร่ต่อสำธำรณชน ผ่ำนสื่อช่องทำงต่ำง ๆ ของหน่วยงำนเป็นระยะ สม่ ำเสมอ โดยให้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำรจัดหำพัสดุ กำรค ำนวณรำคำกลำง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบ กฎ 
ข้อบังคบัที่ก ำหนดแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 6) จัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนผู้รับบริกำร ที่จะติดต่อสอบถำม
หรือขอข้อมูล หรือรับฟังค ำติชม/แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร เช่น  
  - มีหมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะที่มีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรข้อมูลตลอดระยะเวลำท ำกำร  
  - แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนผู้รับบริกำรที่จะติดต่อ
สอบถำม/ขอข้อมูล/แสดงควำมคิดเห็น  
  - มีช่องทำงกำรสื่อสำรในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรจัดตั้งศูนย์บริกำรร่วม กล่อง/ตู้รับฟังควำม
คิดเห็น กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น  
 7) ปรับปรุงระบบกำรให้ข้อมูลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  
 8) จัดให้มีบริกำรอินเตอร์เน็ตส ำหรับให้บริกำรประชำชนทั่วไป 
 9) จัดท ำรำยงำนผลสถิติผู้มำรับบริกำร รวมทั้งข้อเสนอแนะในกำรใช้บริกำร และสรุปผลเสนอผู้บริหำร
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 3,500 บำท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีจ ำนวนช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ อย่ำงน้อย 5 ช่องทำง 
2) มีกำรปรับปรุงและพัฒนำข้อมูลข่ำวสำรของศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกให้

มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
ผลลัพธ์ 
ประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 (ใช้แบบส ำรวจ

ควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร) 
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2.1.2 กำรเปดิเผยข้อมลูกำรบรหิำรเงนิงบประมำณ 
 

ล ำดับที ่20 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเสรมิสร้ำงควำมโปรง่ใสในกำรบรหิำรงบประมำณ 
2. หลักกำรและเหตผุล/ทีม่ำของโครงกำร 
 เนื่องจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะด้วยตนเอง ทั้งใน
เรื่องกำรจัดหำรำยได้และกำรใช้จ่ำยเงินและกำรบริหำรงำนต่ำง ๆ ตำมภำรกิจและกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ 
แต่ต้องเป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่และกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ ดังนั้น กำรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
บริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน จะต้องบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต 
มีควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 23 ที่ก ำหนดให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้ส่วนรำชกำร
ด ำเนินกำรโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจำรณำถึงประโยชน์และผลเสียทำงสังคม ภำระต่อประชำชน 
คุณภำพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ รำคำ และประโยชน์ระยะยำวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกเป็นไปอย่ำงโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนในท้องถิ่น จึงด ำเนินโครงกำร เสริมสร้ำง
ควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงบประมำณ เพ่ือให้ประชำชนได้เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำงได้
ทุกโครงกำรและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้ประชำชนได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำงตำมโครงกำรและกิจกรรม
ต่ำง  ๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
 2) เพื่อเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร สำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล 
 3) เพื่อป้องกันกำรทุจริตในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 1) บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
 2) ประชำชนในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) รวบรวมข้อมูลแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือจัดหำพัสดุ 
 2) เผยแพร่แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือจัดหำพัสดุ ให้ประชำชนได้
ทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์และช่องทำงต่ำง ๆ 
 3) จัดเวทีรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะจำกบุคลำกรภำยใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณให้มีควำมโปร่งใส คุ้มค่ำ และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรติดตำมและ
ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
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 4) ฝึกอบรมให้บุคลำกรภำยในและประชำชนให้มีควำมรู้เกี่ยวข้องกับกำรพัสดุ 
 5) จัดให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุ กำรตรวจรับพัสดุ เช่น 
สังเกตกำรณ์ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุ กำรตรวจรับพัสดุ เป็นต้น 
 6) ประชุมก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
 7) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร และเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนและ
สำธำรณชนให้ทรำบโดยทั่วกัน ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ได้แก่ 
  7.1) ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
  7.2) รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี  
  7.3) รำยงำนสรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีตำมวงรอบที่กฎหมำย/ระเบียบก ำหนด 
  7.4) รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงรำยเดือนและรำยปี  
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง และกำรพัสดุ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่องทำง 
 2) มีกำรจัดเวทีเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นเพื่อพัฒนำกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จ ำนวน 1 ครั้ง  
 ผลลัพธ์ 
 จ ำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ลดลง 
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 2.1.3 กำรเปิดเผยข้อมูลและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

ล ำดบัที ่21 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรเปดิเผยข้อมลูสำธำรณะ และก ำกับตดิตำมกำรเผยแพรข่้อมลูสำธำรณะขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
2. หลักกำรและเหตผุล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ ทั้งในเรื่องกำรจัดหำ
รำยได้และกำรใช้จ่ำยเงินและกำรบริหำรงำนต่ำง ๆ ตำมภำรกิจและกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ กำรที่องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกจะบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน จะต้อง
บริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล 
 ดังนั้นเพ่ือสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรรำชกำร และเปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบ
ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกได้ จึงได้จัดท ำมำตรกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ และ
มำตรกำรก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกเพ่ือให้มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบกฎข้อบังคับที่ก ำหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีกำรปิดประกำศ เผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่เป็นประโยชน์ต่อประชำชน เพ่ือส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วม
ของภำคประชำชนในกำรติดตำมตรวจสอบกำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก ำหนดไว้   เช่น 
ข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำรจัดหำพัสดุ กำรจัดซื้อ     
จัดจ้ำง ฯลฯ 
 2) เพ่ือก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก ำหนด  

3) เพ่ือก ำกับติดตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกำศ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่เป็นประโยชน์ต่อประชำชน  

4) เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรเกิดควำมโปร่งใส และประชำชนสำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล  
 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ส ำนัก กอง ส่วน ฝ่ำยต่ำง ๆ ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดตั้งคณะท ำงำนจัดท ำมำตรกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ และก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูล
สำธำรณะขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 

2) ประชุมคณะท ำงำนฯ  
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2.1) ก ำหนดแนวทำง/มำตรกำรเพ่ือก ำกับติดตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก ต่อสำธำรณชน โดยพิจำรณำให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับ
สำธำรณชนให้เป็นปัจจุบันทำงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และ
ช่องทำงที่หลำกหลำย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
  2.1.1) ข้อมูลพ้ืนฐำน ได้แก่ โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของหน่วยงำน ข้อมูล
ผู้บริหำร อ ำนำจหน้ำที่ แผนยุทธศำสตร์ หรือแผนพัฒนำหน่วยงำน ข้อมูลกำรติดต่อ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ข่ำว
ประชำสัมพันธ์ กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ำยสังคมออนไลน์ (Social Network)  

2.1.2) กำรบริหำรงำน ได้แก่ แผนกำรด ำเนินงำน รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปีรอบ 6 เดือน รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนประจ ำปี คู่มือหรือมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน คู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
กำรให้บริกำร E – Service  

2.1.3) กำรบริหำรเงินงบประมำณ ได้แก่ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี รำยงำน
กำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีรอบ 6 เดือน รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปี แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุ ประกำศต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำ
พัสดุ สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรจัดหำพัสดุรำยเดือน  

2.1.4) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ได้แก่ นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  

2.1.5) กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส ได้แก่ กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต และกำร
เปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม  

2.2) ก ำหนดแนวทำง/มำตรกำรก ำกับติดตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรกำร
ให้บริกำรต่ำง ๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมำย ข้อบังคับ และสถำนที่ให้บริกำรอย่ำงชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ประชำชน  

3) ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ และก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่
ข้อมูลสำธำรณะขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 

4) รำยงำนผลกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ และก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกให้ผู้บริหำรทรำบ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570  
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ระบุงบประมำณที่ใช้ด ำเนินกำร 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ระบุหน่วยงำนที่รับผิดชอบด ำเนินกำร 
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9.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะที่เป็นประโยชน์กับสำธำรณชนให้เป็นปัจจุบันทำงเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทำงที่หลำกหลำย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

   - ข้อมูลพื้นฐำน 
   - กำรบริหำรงำน 
   - กำรบริหำรเงินงบประมำณ 
   - กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
   - กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส 
2) มีกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก ำหนดไว้   

 3) ก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับท่ีก ำหนด  

4) ก ำกับติดตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกำศ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่เป็นประโยชน์ต่อประชำชน  

ผลลัพธ์ 
1) ประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ ำกว่ำ

ร้อยละ 80 (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินควำมพึงพอใจ) 
2) ภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
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2.2 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
 2.2.1 กำรแสดงเจตนำรมณใ์นกำรปฏบิัตหินำ้ทีแ่ละบรหิำรงำนดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ เปน็ไปตำม
หลักธรรมำภบิำลของผูบ้รหิำร 

 

ล ำดบัที ่22 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรแสดงเจตนำรมณ์ในกำรน ำหลักคุณธรรมมำใช้ในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส 
2. หลักกำรและเหตผุล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตใน
ระดับท้องถิ่น และคำดหวังว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่ส ำคัญในกำรสร้ ำงวัฒนธรรมสุจริต 
รวมทั้งผู้บริหำรมีควำมมุ่งมั่นที่จะบริหำรรำชกำรให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนในท้องถิ่น มีกำรบริหำรให้
เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน จึงได้มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำมำตรกำรแสดงเจตนำรมณ์ในกำรน ำหลักคุณธรรมมำใช้ในกำร
บริหำรงำนของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกแสดงเจตนำรมณ์ในกำรน ำหลักคุณธรรม
มำใช้ในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร ด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส 

2) เพ่ือประชำสัมพันธ์กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำม
โปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกสู่กำรรับรู้ของสำธำรณชน  

3) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 1) ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง  
 2) ประชำชน 
5. วธิดี ำเนนิกำร 
 1) จัดท ำมำตรกำรและขออนุมัติต่อผู้มีอ ำนำจ 
 2) ก ำหนดรูปแบบ/แนวทำง/ช่องทำงในกำรแสดงเจตนำรมณ์ฯ 
 3) จัดท ำประกำศเจตนำรมณ์ในกำรน ำหลักคุณธรรมมำใช้ในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร 
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 4) ผู้บริหำรก ำหนดนโยบำย/มำตรกำร/แผนงำน เพื่อพัฒนำหน่วยงำน ด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริตฯ 
 4) เผยแพร่ประกำศเจตนำรมณ์ฯ และนโยบำย/มำตรกำร/แผนงำน ตำมรูปแบบ ช่องทำง ที่ก ำหนด 
 5) จัดตั้งคณะท ำงำนเพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  
 6) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตฯ  
 7) เผยแพร่แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตฯ ตำมช่องทำงและรูปแบบที่ก ำหนด 
 8) ผู้บริหำรควบคุมติดตำมให้ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
 9) ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
 10) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลำด ำเนนิกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนนิกำร 
 5,000 บำท 
8. ผูร้บัผดิชอบ  
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลติ/ผลลัพธ ์
 ผลผลติ 
 1) มีประกำศเจตนำรมณ์ในกำรน ำหลักคุณธรรมมำใช้ในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร ด้วยกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
 2) มีนโยบำย/มำตรกำร/แผนงำนของผู้บริหำร เพ่ือพัฒนำหน่วยงำน ด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
 3) มีแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเลิงแฝก พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ ์
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก มีผลกำรประเมิน ITA ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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 2.2.2 กำรจัดท ำมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน  
 

ล ำดบัที ่23 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร NO Gift Policy 
2. หลักกำรและเหตผุล 
 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้ก ำหนดแผนป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก ำหนดให้กำรพัฒนำค่ำนิยมของ
นักกำรเมืองให้มีเจตนำรมณ์ที่แน่วแน่ในกำรท ำตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทำงหนึ่งในกำรพัฒนำเพ่ือน ำไปสู่เป้ำหมำย “ประเทศไทยปลอดกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ” 
 อีกท้ังแผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้ำนกำรป้องปรำม ได้ก ำหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชำ 
มีมำตรกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่ำงในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด ำเนินกำรให้ถือเป็น
ควำมผิดวินัยหรือควำมผิดทำงอำญำ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตใน
ระดับท้องถิ่นเอง มีควำมมุ่งมั่นที่จะบริหำรรำชกำรให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนในท้องถิ่น มีกำรบริหำรให้
เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน ผู้บริหำรได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนเพ่ือป้องกันกำรทุจริตเป็นอย่ำงยิ่ง จึงได้เสริมสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กรในกำรป้องกันกำรทุจริตโดยกำรจัดท ำมำตรกำร NO Gift Policy ขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงกำร
กระท ำอันอำจมีผลต่อดุลพินิจ หรือกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ซึ่งน ำไปสู่  กำรเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเสริมสร้ำงวัฒนธรรมในกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
2) เพ่ือแสดงเจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น และบุคลำกรขององค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลเลิงแฝกมีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 
4. กลุม่เป้ำหมำย 
 ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น และบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
5. วธิดี ำเนนิกำร 
 1) ผู้บริหำรและบุคลำกรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดท ำมำตรกำร “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให”้ 
 2) จัดท ำประกำศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร NO Gift Policy 
 3) ผู้บริหำรประกำศใช้ NO Gift Policy  
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 4) เผยแพร่ประกำศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภำยในองค์กรและสำธำรณชนให้รับทรำบโดยทั่วกัน 
 5) ประเมินผลและติดตำมผลกำรใช้มำตรกำร NO Gift Policy 
 6) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลำด ำเนนิกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 
7. งบประมำณด ำเนนิกำร 
 5,000 บำท 
8. ผูร้บัผดิชอบ  
 กองคลัง 
9. ผลผลติ/ผลลัพธ ์
 ผลผลติ 

1) มีประกำศใช้ NO Gift Policy จ ำนวน 1 ฉบับ 
2) ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น และบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก

ด ำเนินกำรตำมแนวทำง NO Gift Policy จ ำนวนร้อยละ 100 (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบ
ส ำรวจ) 

 ผลลัพธ ์
 ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น และบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เรื่องสินบน 
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ล ำดบัที ่24 
 

1. ชื่อโครงกำร :  โครงกำรเสริมสรำ้งวฒันธรรมกำรใหบ้ริกำรอยำ่งเท่ำเทียมกัน 
2. หลักกำรและเหตผุล 
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 52 ก ำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท ำหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี โดยอย่ำงน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ตลอดจนจัด
ให้มีกำรรับฟังและส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนผู้รับบริกำร เพ่ือปรับปรุงกำรบริหำรงำนให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของประชำชนมำกที่สุด ประกอบกับกำรบริกำรสำธำรณะแก่ประชำชนในท้องถิ่นต้องให้
ควำมส ำคัญในกำรสร้ำงควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยน ำแนวทำงตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรร
มำภิบำล (Good Governance) หรือหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีมำประยุกต์ใช้ โดยเฉพำะหลักนิติ
ธรรม และควำมเสมอภำค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค ำนึงถึงกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะที่ครอบคลุม
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ และเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำถึงบริกำรนั้น ๆ ได้อย่ำงทั่วถึง รวมถึงกำรอนุมัติ อนุญำต 
และกำรใช้อ ำนำจอ่ืน ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด ำเนินกำรโดยยึดหลักกฎหมำย ระเบียบ และ
ค ำนึงถึงควำมถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีกำรเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ 
ต้องปฏิบัติต่อประชำชนในพื้นท่ีและผู้ที่มำประกอบกิจกำรในพ้ืนที่อย่ำงเท่ำเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 
 เพ่ือให้หน่วยงำนมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล และอ ำนวยควำม
สะดวกให้แก่ประชำชนผู้รับบริกำร สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิด
ควำมพึงพอใจแก่ประชำชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือก ำกับให้กำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจ
หน้ำที่ของบุคลำกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี เกิดประโยชน์
สุขต่อประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจขององค์กร เกิดควำมควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภำพและ
ควำมคุ้มค่ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกจึงได้จัดท ำโครงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรให้บริกำรอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือยกระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำรตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีหรือหลักธรรมำภิบำล
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 

2) เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในภำรกิจตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก
ให้บริกำรประชำชนอย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

3) เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนผู้รับบริกำร สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
ในท้องถิ่น 

4) เพ่ือให้ประชำชนผู้มำรับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร และเกิดควำมเชื่อมั่นใน
องค์กร 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
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 เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก  
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) ผู้บริหำรก ำหนดประเด็นกำรให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกันไว้ในพันธกิจของหน่วยงำน 
 2) แต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือด ำเนินงำนตำมพันธกิจกำรให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียม 
 3) ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือก ำหนดแนวทำง/แผนงำนในกำรด ำเนินงำน 
 4) จัดท ำแนวทำง/แผนงำนกำรด ำเนินงำน 
 5) ชี้แจงแนวทำง/แผนกำรกำรด ำเนินงำนให้แกผู่้ปฏิบัติงำนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
 6) ด ำเนินกำรตำมแนวทำง/แผนกำรด ำเนินงำน 
 7) ประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำร 
 8) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 2,000 บำท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีกำรก ำหนดประเด็นกำรให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกันเป็นพันธกิจของหน่วยงำน 
2) มีแนวทำง/แผนกำรด ำเนินงำนในกำรให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

 ผลลัพธ์ 
 1) ประชำชนผู้รับบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกมีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำร
ให้บริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80 (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินควำมพึงพอใจกำร
ให้บริกำร 
 2) จ ำนวนข้อร้องเรียนกำรให้บริกำรสำธำรณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ล ำดบัที ่25 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรสง่เสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
2. หลักกำรและเหตผุล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ควำมส ำคัญในกำรด ำเนินกำรเพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ของหน่วยงำน โดยกำรจัดท ำ “มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิง
แฝก” เพ่ือปรับปรุงพัฒนำด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน ให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนตำม
ภำระหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบตำมหลักมำตรฐำน โปร่งใส เท่ำเทียมกัน และมีประสิทธิภำพ รวมทั้ง
เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำน  
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
4. กลุม่เป้ำหมำย 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
5. วธิดี ำเนนิกำร 
  1) จัดตั้งคณะท ำงำนส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน  
 2) ประชุมคณะท ำงำนฯ เพ่ือด ำเนินกำร ดังนี้ 
  2.1) วิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ภำครัฐ (ITA) 
  2.2) จัดท ำมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องตำมผลกำรวิเครำะห์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส โดย
ต้องมีรำยละเอียดต่ำงๆ เช่น กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กำรก ำหนดขั้นตอนหรือวิธีกำรปฏิบัติ 
กำรก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับติดตำมให้น ำไปสู่กำรปฏิบัติและกำรรำยงำนผล เป็นต้น  
 3) เผยแพร่ผลกำรวิเครำะห์และมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและควำมโปร่งใสบนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงช่องทำงอ่ืน  ๆ 
 4) ประชุมชี้แจงสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและควำม
โปร่งใส 
 5) ปฏิบัติตำมมำตรกำร  
 6) ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร 
 7) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
 8) เผยแพร่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้สำธำรณชนทรำบผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ 
6. ระยะเวลำด ำเนนิกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมำณด ำเนนิกำร 
 10,000 บำท 
8. ผูร้บัผดิชอบ  
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลติ/ผลลัพธ ์
 ผลผลติ 
 มีมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก
 ผลลัพธ ์
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกมีผลกำรประเมิน ITA ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป)  
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ล ำดบัที ่26 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรกำรสรำ้งควำมโปรง่ใสในกำรบรหิำรงำนบุคคล  
2. หลักกำรและเหตผุล 
 พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ได้ก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มี
อ ำนำจและหน้ำที่จัดระบบบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น บริหำรกิจกำรในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภำยใต้โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดควำม
คล่องตัวในกำรปฏิบัติรำชกำร ประชำชนสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมและตรวจสอบกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มำกขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน ำหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดีหรือธรรมำภิบำล
มำใช้ในกำรบริหำรงำน และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มำตรำ 6 ที่ก ำหนดให้กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ มีประสิทธิภำพเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ 
 กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภำพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชำชน กำรพัฒนำงำนขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมำจำกบุคลำกร
ผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรพัฒนำงำนให้มีคุณภำพ จะต้องมีมำตรฐำนในกำรท ำงำนที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมำตรกำรในกำรท ำงำนที่โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบกำรท ำงำนได้ ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรให้
มีประสิทธิภำพ เป็นธรรม เพ่ือน ำไปสู่กำรสร้ำงมำตรฐำนควำมโปร่งใส และกำรให้บริกำรที่เป็นธรรม ตรวจสอบ
ได้อย่ำงแท้จริงต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในกำรท ำงำน มีควำมโปร่งใส และตรวจสอบกำรท ำงำนได้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิง
แฝกจึงได้จัดให้มีมำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อก ำหนดมำตรกำรด้ำนควำมโปร่งใสในกำรบริหำรบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
 2) เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบุคลำกรมีรูปแบบ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง โปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้ 
 3) เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรทุจริตในกำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรปฏิบัติงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล 
 4) เพื่อปรับปรุงกลไกกำรปฏิบัติรำชกำรด้ำนบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพได้คนดี 
คนเก่งเข้ำมำท ำงำน 
4. กลุม่เป้ำหมำย 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
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5. วธิดี ำเนนิกำร 
 1) ผู้บริหำรก ำหนดนโยบำยแนวทำงกำรบริหำรงำนบุคคลที่มีควำมโปร่งใส มีคุณธรรม ตำมกฎหมำย 
กฎระเบียบ 
 2) จัดประชุมหน่วยงำนชี้แจงบทบำทอ ำนำจและหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติ 
 3) จัดตั้งคณะท ำงำนเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล 
 4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนควำมเห็นของบุคลำกรภำยในด้ำนกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรและรวบรวม
ควำมเห็นเสนอต่อผู้บริหำร 
 5) คณะท ำงำนพิจำรณำก ำหนดมำตรกำรในกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล เช่น 
  - มำตรกำรป้องกันแนวทำงกำรได้รับกำรร้องขอ/สั่งกำรด้วยวำจำของผู้บังคับบัญชำให้ท ำงำน
ส่วนตัวที่มิใช่งำนรำชกำร 
  - มำตรกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนในกำรให้บริกำรมำใช้ในกำรเลื่อน
ขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลำกร 
  - มำตรกำรกำรน ำผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กร ( ITA) มำใช้ในกำร
เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลำกร 
  - มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ำรับรำชกำร และแต่งตั้งให้เป็น
พนักงำน 
  - มำตรกำรเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กร 
  ฯลฯ 
 6) ประกำศเผยแพร่มำตรกำรกำรบริหำรงำนบุคคล 
 7) ด ำเนินกำรตำมมำตรกำร 
 8) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลำด ำเนนิกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนนิกำร 
 10,000 บำท 
8. ผูร้บัผดิชอบ  
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลติ/ผลลัพธ ์
 ผลผลติ 
 - มีมำตรกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำน จ ำนวน 1 มำตรกำร 
 ผลลัพธ ์
 - ข้อร้องเรียนในกำรด ำเนินกำรด้ำนบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกลดลง 
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ล ำดบัที ่27 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “สรำ้งควำมโปรง่ใสในกำรพจิำรณำเลื่อนขัน้เงนิเดอืน” 
2. หลักกำรและเหตผุล/ทีม่ำของโครงกำร 
 กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบหรือกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนกำรหนึ่งของกำร
บริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรซึ่งใช้หลักกำรกำรให้รำงวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงำนเกิดแรงกระตุ้นในกำร
พัฒนำผลงำน ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกได้ให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบหรือ
กำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล ำดับต้นๆ ของเรื่องกำรบริหำรงำนบุคคล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเรื่องกำร
ใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชำในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้ใต้บังคับบัญชำ ดังนั้น องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเลิงแฝก จึงได้ด ำเนินกิจกรรมกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3. วตัถปุระสงค์ 
 เพ่ือให้กำรบริหำรงำนบุคคลด้ำนกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนมีควำมโปร่งใส เป็นธรรมและสำมำรถตรวจสอบได้ 
4. กลุม่เป้ำหมำย 
 ข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
5. วธิดี ำเนินกำร 
 1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธำนกรรมกำร และหัวหน้ำส่วนรำชกำรเป็น
กรรมกำร และข้ำรำชกำรที่รับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำร 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำร หัวหน้ำส่วนและผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นกรรมกำร และข้ำรำชกำรที่
รับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำร 
 3) ประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผู้บังคับบัญชำได้พิจำรณำไว้โดยเจ้ำหน้ำที่ให้
ค ำปรึกษำและเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับมำตรฐำนและควำมเป็นธรรมของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
 4) คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวบรวมและเสนอผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรให้แก่
คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนข้ันเงินเดือนข้ำรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจำรณำทบทวน
ผลกำรพิจำรณำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมที่คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของข้ำรำชกำรเสนอมำ  
6. ระยะเวลำด ำเนนิกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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7. งบประมำณด ำเนนิกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผูร้บัผดิชอบ  
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลติ/ผลลัพธ ์
 ผลผลติ 
 บุคลำกรของหน่วยงำนมีควำมพึงพอใจต่อระบบของกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80  
(ส ำรวจโดยแบบประเมิน) 
 ผลลัพธ ์
 ข้อร้องเรียนในกำรเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง 
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ล ำดบัที ่28 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนในกำรใหบ้รกิำรมำใชใ้นกำรเลือ่นขัน้ 
เลื่อนเงนิเดือน ของบคุลำกร 
2. หลักกำรและเหตผุล/ทีม่ำของโครงกำร 
 กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบหรือกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนกำรหนึ่งของกำร
บริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรซึ่งใช้หลักกำรกำรให้รำงวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงำนเกิดแรงกระตุ้นในกำร
พัฒนำผลงำน ซึ่งนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบหรือ
กำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล ำดับต้นๆ ของเรื่องกำรบริหำรงำนบุคคล รวมทั้งให้ควำมส ำคัญกับผล
ของกำรปฏิบัติงำนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนอีกด้วย จึงส่งเสริมให้พนักงำนส่วนท้องถิ่นมีควำม
รับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติงำนของตนเอง โดยมีกำรประเมินบุคคล โดยค ำนึงถึงผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
ส่วนท้องถิ่นในต ำแหน่งที่ปฏิบัติ และประโยชน์ที่หน่วยงำนได้รับจำกกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนท้องถิ่นผู้
นั้นตำมประกำศหลักเกณฑ์กำรบริหำรงำนบุคคลที่ กจ.กท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท ำมำตรกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนในกำร
ให้บริกำรมำใช้ในกำรเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลำกร เพ่ือให้บุคลำกรปฏิบัติงำนด้วยควำมรับผิดชอบ 
และสำมำรถปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ตำมหลักกำร
บริหำรจัดกำรที่ดีหรือหลักธรรมำภิบำลต่อไป 
3. วตัถปุระสงค์ 
 1) เพ่ือให้บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน 
 2) เพ่ือให้ประชำชนมีควำมพึงพอใจจำกกำรให้บริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. กลุม่เป้ำหมำย 
 ข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
5. วธิดี ำเนนิกำร 
 1) จัดท ำมำตรกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนในกำรให้บริกำรมำใช้ในกำรเลื่อนข้ัน 
เลื่อนเงินเดือน ของบุคลำกร 
 2) จัดท ำประกำศและแนวทำงในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ประชำชนในกำรให้บริกำรมำใช้ในกำรเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลำกร และเผยแพร่ให้สำธำรณชนได้
ทรำบทั่วกัน 
 3) แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
 4) แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 5) ประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผู้บังคับบัญชำได้พิจำรณำไว้โดยเจ้ำหน้ำที่ให้
ค ำปรึกษำและเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับมำตรฐำนและควำมเป็นธรรมของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
 6) คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวบรวมและเสนอผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบั ติรำชกำรให้แก่
คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนข้ันเงินเดือนข้ำรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 7) คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจำรณำทบทวน
ผลกำรพิจำรณำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมที่คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบั ติ
รำชกำรของข้ำรำชกำรเสนอมำ  
6. ระยะเวลำด ำเนนิกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนนิกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผูร้บัผดิชอบ  
 ส ำนักปลัด  
9. ผลผลติ/ผลลัพธ ์
 ผลผลติ 
 ประชำชนผู้รับบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกมีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80 
 ผลลัพธ ์
 จ ำนวนข้อร้องเรียนกำรให้บริกำร/จ ำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
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ล ำดบัที ่29 

 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “ควบคมุกำรเบิกจำ่ยเงนิตำมขอ้บัญญตังิบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี” 
2. หลักกำรและเหตผุล/ทีม่ำของโครงกำร 
 ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ซึ่งก ำหนดให้มีกำร
บริหำรรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชำชนและกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม
และกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท ำกิจกรรม “ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี” เพ่ือติดตำม ควบคุม และตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง เกิด
ควำมคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพ ลดข้อผิดพลำดในกำรเบิกจ่ำยเงินตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
และด ำเนินงำนตำมขั้นตอนของระเบียบประกำศกระทรวงมหำดไทยและหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็น
เรื่องส ำคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท ำตำมกฎหมำย ระเบียบ และมีควำมจ ำเป็นต่อกำรบริหำรงำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกมีส่วนร่วมในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
ในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
 2) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 
 3) เพ่ือลดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน ที่อำจจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 บุคลำกรฝ่ำยบัญชี กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดตั้งคณะท ำงำนควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
 2) จัดประชุมบุคลำกรทุกส ำนัก/กอง/ฝ่ำย เพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกำรรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำเดือน/ประจ ำไตรมำส 
 3) จัดตั้งคณะท ำงำนเพ่ือตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในลักษณะกำรสอบยันควำมถูกต้อง 
(Cross Check) 
 4) ด ำเนินกำรตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมที่คณะท ำงำนก ำหนด 
 5) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570  
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7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีกำรจัดประชุมเพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำ/รำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ อย่ำงน้อย ไตรมำสละ 1 ครั้ง 
 2) มีกำรด ำเนินกำรตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในลักษณะกำรสอบยันควำมถูกต้อง (Cross 
Check)  
 ผลลัพธ์ 
 ข้อผิดพลำดในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณลดลงร้อยละ 80  
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ล ำดบัที ่30 

 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “วเิครำะหผ์ลกำรจดัซื้อจดัจำ้งประจ ำปี” 
2. หลักกำรและเหตผุล/ทีม่ำของโครงกำร 
 ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ซึ่งก ำหนดให้มีกำร
บริหำรรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชำชนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกจึงได้ด ำเนินกิจกรรม “วิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี” เพ่ือ
ปรับปรุงกำรจัดหำพัสดุให้มีควำมโปร่งใสและมีประสิทธิภำพในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณถัดไป  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพือ่ทรำบปัญหำอุปสรรคในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 2) เพ่ือให้ได้ข้อมูลในกำรวำงแผนกำรบริหำรงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้มีประสิทธิภำพ 
 3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรจัดหำพัสดุ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดเกบ็ข้อมูลในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 2) วิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 3) สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 4) รำยงำนผลกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแก่ผู้บริหำร เพ่ือปรับปรุงกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใน
ปีงบประมำณถัดไป 
 5) เผยแพร่ข้อมูลให้บุคลำกรของหน่วยงำนและประชำชนได้รับทรำบทั่วกัน 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 กองคลัง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) รำยงำนผลกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี จ ำนวน 1 ฉบับ 
2) มีกำรเผยแพร่ผลกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีแก่สำธำรณชน อย่ำงน้อย 3 ช่องทำง 
ผลลัพธ์ 

 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณถัดไปลดลง 
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ล ำดบัที ่31 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ก ำหนดให้มีกำรบริหำร
รำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชำชน
รวมทั้ง พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561 ได้
ก ำหนดกำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันมิให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  
 ทั้งนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก ให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันมิให้เกิดกำร
ด ำเนินกำรที่ขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดท ำ “มำตรกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก” 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 
 2) เพื่อให้หน่วยงำนมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3) เพื่อป้องกันกำรใช้จ่ำยเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ำมำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
 2) จัดท ำประกำศและแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก และเผยแพร่ให้สำธำรณชนได้ทรำบทั่วกัน 
 3) จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนในกำรตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนถึงควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำนใน
กำรจัดหำพัสดุ และเผยแพร่ให้สำธำรณชนได้ทรำบทั่วกัน 
 4) ปรับปรุงขั้นตอนกำรจัดหำพัสดุ โดยมีกำรตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนถึงควำมเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองำนในกำรจัดหำพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5) ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน 
 6) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรและเผยแพร่รำยงำนผลแก่สำธำรณชน 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
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8. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีประกำศใช้มำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ ำนวน 1 ฉบับ 

ผลลัพธ์ 
 จ ำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
72 

 

ล ำดบัที ่32 

 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรป้องกันกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภำพ  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ซึ่งก ำหนดให้มีกำร
บริหำรรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชำชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่มีควำม
คุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชำชน จึงได้จัดท ำ “มำตรกำรป้องกันกำรใช้จ่ำย
งบประมำณท่ีไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภำพ” 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเสริมสร้ำงกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้ตรงตำมวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำน และเกิดประสิทธิภำพ 
 2) เพื่อป้องกันกำรทุจริตในกำรใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ำมำตรกำรป้องกันกำรใช้จ่ำยงบประมำณท่ีไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภำพ 
 2) จัดท ำประกำศและแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ไม่สมควร 
ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภำพ และเผยแพร่ให้สำธำรณชนได้ทรำบทั่วกัน 
 3) จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรกำรฯ ก ำหนดให้มีขั้นตอนกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินใน
ประเด็น ดังนี้ 
  - ถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
  - เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำนหรือไม่  
  - เกิดประโยชน์และมีควำมคุ้มค่ำในกำรด ำเนินหรือไม่ 
  - ด ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพหรือไม่ 
และเผยแพร่ให้สำธำรณชนได้ทรำบทั่วกัน 
 4) ปรับปรุงขั้นตอนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมมำตรกำรที่ก ำหนด 
 5) ด ำเนินกำรตำมมำตรกำร 
 6) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรและเผยแพร่รำยงำนผลแก่สำธำรณชน 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง  
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีประกำศใช้มำตรกำรป้องกันกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภำพ 
จ ำนวน 1 ฉบับ 

ผลลัพธ์ 
 จ ำนวนข้อร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ลดลง  
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ล ำดบัที ่33 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเสรมิสร้ำงควำมโปรง่ใสในกำรใชท้รพัยส์นิของทำงรำชกำร 
2. หลักกำรและเหตผุล/ทีม่ำของโครงกำร 
 เนื่องจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะด้วยตนเอง ทั้งใน
เรื่องกำรจัดหำรำยได้และกำรใช้จ่ำยเงินและกำรบริหำรงำนต่ำง ๆ ตำมภำรกิจและกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ 
แต่ต้องเป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่และกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ ดังนั้น กำรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
บริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน จะต้องบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต 
มีควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล 
 เพ่ือให้กำรบริหำรกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภำพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนในท้องถิ่น จึงมีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสใน
กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร เพ่ือให้มีกำรบริหำรทรัพย์สินของทำงรำชกำรที่โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภำพ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรทรัพย์สินของหน่วยงำน 
 2) เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สินของทำงรำชกำรเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 1) บุคลำกรของหน่วยงำน 
 2) ประชำชน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ำประกำศแนวทำงปฏิบัติ/ระเบียบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร กำรยืมทรัพย์สินของรำชกำร
กฎหมำย โดยก ำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบกำรขออนุญำต/กำรอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผย
และตรวจสอบได้ ทั้งกรณีกำรยืมของบุคคลภำยในและบุคคลภำยนอกหรือภำคเอกชน 
 2) จัดท ำคู่มือเกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร กำรยืมทรัพย์สินของ
รำชกำร  
 3) เผยแพร่ประชำสัมพันธ์แนวทำงปฏิบัติ/ระเบียบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร กำรยืมทรัพย์สิน 
แผนผังขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรให้บุคลำกรและประชำชนได้รับทรำบทำงช่องทำงต่ำง ๆ 
 4) ด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงปฏิบัติ/ระเบียบของกำรใช้ทรัพย์สินของ
รำชกำร กำรยืมทรัพย์สินของรำชกำร โดยวำงระบบกำรจัดท ำระเบียนกำรเบิกทรัพย์สินของรำชกำร ทะเบียน
กำรยืมทรัพย์สินของรำชกำรอย่ำงเป็นระบบ 
 5) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีประกำศแนวทำงปฏิบัติ/ระเบียบกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร กำรยืมทรัพย์สินของรำชกำรกฎหมำย 
อย่ำงน้อย จ ำนวน 1 ฉบับ 
 ผลลัพธ์ 
 จ ำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรแสวงหำประโยชน์จำกทรัพย์สินของรำชกำร ลดลง 
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ล ำดบัที ่34 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ตี่อกำรใหบ้รกิำรขององคก์ำรบรหิำรสว่น
ต ำบลเลงิแฝก  
2. หลักกำรและเหตผุล  
 พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2542 ได้ก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้มี
อ ำนำจและหน้ำที่จัดระบบบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น บริหำรกิจกำรในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภำยใต้โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดควำม
คล่องตัวในกำรปฏิบัติรำชกำร ประชำชนสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมและตรวจสอบกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มำกขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน ำหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดีหรือธรรมำภิบำล
มำใช้ในกำรบริหำรงำน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่นได้อย่ำงแท้จริง  ทั้งนี้
กำรเพ่ิมขึ้นของประชำกร ตลอดจนภำวกำรณ์ในยุคโลกำภิวัตน์ที่ประชำชนมีช่องทำงในกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูล
ได้มำกขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ำน
กำรให้บริกำรทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ จึงได้จัดท ำโครงกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อ
กำรให้บริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สำมำรถพัฒนำกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของประชำชน และสำมำรถปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล ตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดีหรือหลักธรรมำภิบำลต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
 2) เพ่ือทรำบถึงปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะจำกกำรให้บริกำรประชำชนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเลิงแฝก 
 3) เพ่ือสร้ำงช่องทำงให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรให้บริกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชำชนผู้รับบริกำรในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก  
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) เก็บรวบรวมข้อมูลในกำรให้บริกำรประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่ำงน้อยต้องครอบคลุมด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
  1.1) ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
  1.2) ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
  1.3) ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
  1.4) ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว 
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  1.5) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม 
  1.6) ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 2) จัดท ำระบบประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนผู้มำติดต่อหรือรับบริกำร ณ จุ ดให้บริกำรใน
รูปแบบที่ง่ำยและสะดวก เช่น ประเมินผ่ำน QR Code หรือระบบกดปุ่มแสดงควำมพึงพอใจแบบธนำคำร 
 3) จัดให้ประชำชนได้ประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของหน่วยงำน  

4) สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ และรำยงำนผลกำรประเมินให้ผู้บริหำรท้องถิ่นทรำบ อย่ำงน้อย
ปีละ 2 ครั้ง 

5) เผยแพร่ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำน และสำธำรณชนได้รับทรำบผ่ำน
ช่องทำงที่หลำกหลำย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชำสัมพันธ์ จดหมำยข่ำว เสียงตำมสำย หอกระจำย
ข่ำวเป็นต้น 

  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ       
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลติ  
 มีระบบ/ช่องทำงให้ประชำชนประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 

ผลลัพธ์ 
 จ ำนวนข้อร้องเรียนกำรให้บริกำรสำธำรณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ล ำดบัที ่35 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ประชำชนในพ้ืนที่เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม กล่ำวได้ว่ำเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ให้ควำมส ำคัญในกำรสร้ำงควำมเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ
ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ/บริกำรประชำชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มำกที่สุด โดยน ำแนวทำงตำมหลักกำรบริหำร
จัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) หรือหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีมำประยุกต์ใช้ 
โดยเฉพำะหลักนิติธรรม และควำมเสมอภำค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค ำนึงถึงกำรจัดท ำบริกำร
สำธำรณะที่ครอบคลุมตำมอ ำนำจหน้ำที่ และเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำถึงบริกำรนั้น ๆ ได้อย่ำงทั่วถึง รวมถึง
กำรอนุมัติ อนุญำต และกำรใช้อ ำนำจอ่ืน ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด ำเนินกำรโดยยึดหลัก
กฎหมำย ระเบียบ และค ำนึงถึงควำมถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีกำรเรียกร้องผลประโยชน์เพ่ือ
ตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชำชนในพ้ืนที่และผู้ที่มำประกอบกิจกำรในพ้ืนที่อย่ำงเท่ำเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่แบ่งแยกด้ำน เพศ ถิ่นก ำหนด เชื้อชำติ ภำษำ อำยุ ควำมพิกำร สภำพทำงกำยภำพหรือ
สุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำ และอ่ืน ๆ สอดคล้อง
กับมำตรำ 8 แห่ง  พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้
ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรจะต้องด ำเนินกำรโดยถือว่ำประชำชนเป็นศูนย์กลำงที่จะได้รับกำรบริกำรจำกรัฐและกำร
ปฏิบัติภำรกิจของส่วนรำชกำรต้องเป็นไปโดยควำมซื่อสัตย์ สุจริต สำมำรถตรวจสอบได้ 
 ดังนั้น เพ่ือให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลัก
ธรรมำภิบำล และอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนผู้รับบริกำร สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิดควำมพึงพอใจแก่ประชำชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดท ำ
โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือน ำเทคโนโลยีมำพัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน และเกิดประโยชน์ต่อประชำชน 

2) เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในภำรกิจตำมที่กฎหมำยก ำหนดของหน่วยงำนให้บริกำรประชำชน
อย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

3) เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนผู้รับบริกำร สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน
ในท้องถิ่น 
 4) เพื่อให้ประชำชนผู้มำรับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร และเกิดควำมเชื่อมั่นใน
องค์กร  
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชำชนผู้รับบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
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5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดประชุมระดมควำมคิดเห็นบุคลำกร เพ่ือศึกษำปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
กระบวนกำรท ำงำน คุณภำพกำรปฏิบัติงำน และกำรบริกำรให้ดีขึ้น และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลกำรประชุม
ให้บุคลำกร และประชำชนทรำบ 
 2) จัดให้มีกำรน ำเทคโนโลยีมำพัฒนำระบบต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำนและให้บริกำรประชำชน เพ่ือสร้ำง
เกณฑ์มำตรฐำนหรือมีเครื่องมือกำรปฏิบัติงำนที่มีควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมำตรฐำนเดียวกัน โปร่งใสและมี
ประสิทธิภำพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในกำรให้บริกำร ระบบกำรให้บริกำรออนไลน์ เป็นต้น 
 3) จัดให้มีและปรับปรุงกำรแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน อัตรำค่ำบริกำร (ถ้ำมี) และระยะเวลำที่ใช้ใน
กำรด ำเนินกำรให้ผู้ใช้บริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทรำบอย่ำงชัดเจน  
 4) จัดให้มีระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบเพ่ือป้องกันกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ ได้แก่ จัดให้มี
กล้องวงจรปิดภำยในสถำนที่ให้บริกำร 
 5) จัดให้มีสถำนที่ส ำหรับผู้สูงอำยุและผู้พิกำรโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทำงลำดชันห้องน้ ำส ำหรับผู้
พิกำร 
 6) มีกำรน ำระบบออนไลน์ มำประยุกต์ใช้ในกำรประเมินผลกำรให้บริกำรประชำชน  
 7) จัดให้มีระบบและช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภำพ (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในกำร
แก้ไข) กรณีบุคลำกรเลือกปฏิบัติและให้บริกำรโดยไม่เป็นธรรม เช่น ทำงหมำยเลขโทรศัพท์ สื่อสังคมออนไลน์ 
อีเมล์ เว็บไซต์ เป็นต้น 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 ส ำนักปลัด  
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลติ 
 ประชำชนผู้รับบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80 (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร) 
 ผลลัพธ์ 
 จ ำนวนข้อร้องเรียนกำรให้บริกำรสำธำรณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ล ำดบัที ่36 
 

1. ชื่อโครงกำร  : กิจกรรมกำรใช้บัตรคิวในกำรติดต่อรำชกำร 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนบริหำรรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะให้แก่ประชำชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ กำรให้บริกำรสำธำรณะแก่
ประชำชนผู้มำขอรับบริกำรติดต่อกับหน่วยงำนต่ำง  ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมักจะประสบปัญหำ
ด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงเสมอภำค เป็นธรรม อันเนื่องมำจำกภำรกิจ และผู้มำขอรับบริกำรเป็น
จ ำนวนมำกซึ่งเจ้ำหน้ำที่ไม่สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงทันท่วงที กำรตอบสนองควำมต้องกำรเกิดควำมล่ำช้ำไม่
เป็นธรรม และกำรให้บริกำรไม่เป็นระบบ มีกำรแซงคิว ซึ่งเป็นช่องทำงหนึ่งในกำรทุจริต ประพฤติมิชอบของ
เจ้ำหน้ำที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มำขอรับบริกำรและผู้ให้บริกำร ส่งผลต่อมำตรฐำนกำร
ให้บริกำรภำครัฐเสื่อมประสิทธิภำพ 
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 6 ที่
ก ำหนดให้กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ได้แก่ กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยโดยก่อให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชำชน มีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเกิดควำม
จ ำเป็น และประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวก และได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร ทั้งนี้ ตำม
พระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก จึงได้มุ่งเน้นที่จะให้บริกำรประชำชนแล้วเสร็จในระยะเวลำที่
เหมำะสม ให้บริกำรโดยจัดล ำดับก่อน – หลัง เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ และควำมทัดเทียมกันในกำร
ให้บริกำรประชำชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมกำรใช้บัตรคิวในกำรติดต่อรำชกำรส ำหรับผู้ มำติดต่อ
รำชกำร 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อสร้ำงกลไกในกำรปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวก ควำมเสมอภำค เป็นธรรมต่อผู้มำ
รับบริกำร 
 2) เพื่อให้ประชำชนผู้มำขอรับบริกำรได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชน 
 3) เพื่อให้ประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรบริกำรที่ให้และเกิดควำมคุ้มค่ำในกำรขอรับบริกำร 
 4) เพ่ือเป็นเกรำะป้องกันในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่มิให้กระท ำกำรแสวงหำประโยชน์หรือ
กระท ำกำรประพฤติ มิชอบต่อต ำแหน่งหน้ำที่ อันเป็นเหตุแห่งกำรทุจริตต่อหน้ำที่ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชำชนในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
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5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ำค ำสั่งคณะท ำงำนเพ่ือก ำหนดตัวบุคลำกร ผู้รับผิดชอบ ในกำรดูแล ก ำกับกำรให้บริกำร 
 2) ประชุมชี้แจง แนวทำง ก ำหนดรูปแบบวิธีกำร ขั้นตอนกำรปฏิบัติ 
 3) จัดท ำบัตรคิวในรูปแบบต่ำง ๆ ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
 4) ปิดประกำศประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบถึงขั้นตอนกำรรับบริกำรบัตรคิว และกำรใช้บริกำร
ตำมล ำดับคิว 
 5) จัดท ำแบบประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้มำขอรับบริกำร 
 6) สรุปผลกำรให้บริกำรตำมแบบประเมินควำมพึงพอใจเป็นรำยสัปดำห์/รำยเดือน เพ่ือน ำมำปรับปรุง 
แก้ไขกำรให้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ  
 7) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีกำรใช้บัตรคิวส ำหรับให้บริกำรแก่ประชำชนตำมล ำดับก่อนหลัง ส ำหรับหน่วยงำนที่ให้บริกำร 
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของหน่วยงำน ไม่น้อยว่ำร้อยละ 80 ของผู้มำขอรับ
บริกำร (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร) 
 2) กำรให้บริกำรเกิดควำมโปร่งใส ข้อร้องเรียนกำรทุจริตต่อหน้ำที่ลดลง 
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ล ำดบัที ่37 
 

1. ชื่อโครงกำร :  โครงกำร “บริกำรเปน็เลศิ ก่อเกดิควำมประทบัใจ” (ยกระดบัมำตรฐำนกำรใหบ้รกิำรตำม
หลักธรรมำภบิำล) 
2. หลักกำรและเหตผุล 
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 52 ก ำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท ำหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี โดยอย่ำงน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ตลอดจนจัด
ให้มีกำรรับฟังและส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนผู้รับบริกำร เพ่ือปรับปรุงกำรบริหำรงำนให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของประชำชนมำกที่สุด ประกอบกับกำรบริกำรสำธำรณะแก่ประชำชนในท้องถิ่นต้องให้
ควำมส ำคัญในกำรสร้ำงควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยน ำแนวทำงตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรร
มำภิบำล (Good Governance) หรือหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีมำประยุกต์ใช้ โดยเฉพำะหลักนิติ
ธรรม และควำมเสมอภำค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค ำนึงถึงกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะที่ครอบคลุม
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ และเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำถึงบริกำรนั้น  ๆ ได้อย่ำงทั่วถึง รวมถึงกำรอนุมัติ อนุญำต 
และกำรใช้อ ำนำจอ่ืน ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด ำเนินกำรโดยยึดหลักกฎหมำย ระเบียบ และ
ค ำนึงถึงควำมถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีกำรเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ 
ต้องปฏิบัติต่อประชำชนในพื้นท่ีและผู้ที่มำประกอบกิจกำรในพ้ืนที่อย่ำงเท่ำเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 
 เพ่ือให้หน่วยงำนมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล และอ ำนวยควำม
สะดวกให้แก่ประชำชนผู้รับบริกำร สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิด
ควำมพึงพอใจแก่ประชำชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือก ำกับให้กำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจ
หน้ำที่ของบุคลำกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี เกิดประโยชน์
สุขต่อประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจขององค์กร เกิดควำมควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภำพและ
ควำมคุ้มค่ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดท ำโครงกำร “บริกำรเป็นเลิศ ก่อเกิดควำมประทับใจ” 
(ยกระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำรตำมหลักธรรมำภิบำล) 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำรตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีหรือหลักธรรมำภิบำล 

2) เพื่อมีแนวทำงกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับวิธีกำรและมำตรฐำนที่ใช้ในกำรให้บริกำร  
3) เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนผู้รับบริกำร สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน

ในท้องถิ่น 
4) เพื่อให้ประชำชนผู้มำรับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร และเกิดควำมเชื่อมั่นใน

องค์กร 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชำชนผู้รับบริกำรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
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5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรยกระดับมำตรฐำนกำรบริกำรตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 2) ประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือส ำรวจงำนบริกำรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรให้บริกำรที่สำมำรถปฏิบัติได้จริงและพิจำรณำงำนในภำรกิจว่ำเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชำสำมำรถมอบอ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่ง กำรอนุญำต กำรอนุมัติ หรือกำรปฏิบัติรำชกำร
ใด ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ 
 3) จัดท ำแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมำตรฐำนที่ใช้ในกำรให้บริกำร ปรับปรุงแผนผังก ำหนด
ผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  1) ปรับปรุงป้ำยแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำรแก่ประชำชน 
  2) จัดท ำเอกสำร/แผ่นพับประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ 
  3) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับควำมคิดเห็นของประชำชน 
  4) จัดท ำ/เตรียมแบบฟอร์มค ำร้องต่ำง ๆ พร้อมตัวอย่ำงกำรกรอกแบบฟอร์มทุกงำนบริกำร 
  5) จัดท ำค ำสั่งกำรให้บริกำรประชำชนนอกเวลำรำชกำร โดยจัดให้มีกำรให้บริกำรแก่
ประชำชนทั้งเวลำท ำกำร ช่วงพักกลำงวันและในวันหยุดรำชกำร 
  6) กำรมอบอ ำนำจกำรตัดสินใจ กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรรักษำรำชกำรแทน 

4) ประกำศเปิดเผยข้อมูลและมำตรฐำนกำรให้บริกำร ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรให้บริกำร จัดท ำ
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริกำรประชำชน ณ ที่ท ำกำร และเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน 
 5) ประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำร และน ำผลดังกล่ำวมำปรับปรุงกำรให้บริกำร 
 6) รำยงำนผลกำรประเมิน ควำมคิดเห็น ปัญหำ และอุปสรรคต่ำง ๆ ให้ผู้บริหำรทรำบ และเผยแพร่ให้
บุคลำกรและสำธำรณชนให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 7) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส ำนักปลัด 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีประกำศแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมำตรฐำนที่ใช้ในกำรให้บริกำร 

2) มีแผนภูมิแสดงข้อมูลกำรให้บริกำร ขั้นตอนและระยะเวลำกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริกำร
ประชำชน ณ ที่ท ำกำร และเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

ผลลัพธ์ 
 1) ประชำชนผู้รับบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80 (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร) 

2) จ ำนวนข้อร้องเรียนกำรให้บริกำรสำธำรณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ล ำดบัที ่38 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรพฒันำระบบกำรใหบ้ริกำรประชำชนผำ่นระบบอเิล็กทรอนิกส ์(E-Service)  
2. หลักกำรและเหตผุล  
 กำรขับเคลื่อนองค์กรโดยกำรพัฒนำระบบงำนบริกำร  ให้อยู่ในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์            
(e-Service) ได้เข้ำมำมีบทบำทส ำคัญอย่ำงยิ่ง โดยท ำให้ผู้รับบริกำรได้รับ ควำมสะดวก รวดเร็ว ด้วยควำม
โปร่งใส และสำมำรถปรับตัวให้ตรงกับควำมต้องกำรใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลำ ประกอบกำรปรับปรุงรูปแบบกำร
บริกำรด้วย e-Service จะสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4.1.2 ภำครัฐมีควำมเชื่อมโยง ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ
ต่ำง ๆ ผ่ำนกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ มีระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลที่มีควำมเชื่อมโยงระหว่ำง
หน่วยงำนและแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ น ำไปสู่กำรวิเครำะห์    กำรจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่ เพ่ือกำรพัฒนำนโยบำย
และกำรให้บริกำรภำครัฐ นอกจำกนั้น กำรพัฒนำงำนบริกำรภำครัฐในรูปแบบ e-Service นับได้ว่ำเป็นส่วน
หนึ่งของกำรขับเคลื่อนนโยบำยรัฐบำลดิจิทัล ซึ่งให้ทุกหน่วยงำนน ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนำคุณภำพ
งำนบริกำรประชำชนอย่ำงเต็มที่ เพ่ือเพ่ิมควำมสะดวก รวดเร็ว แม่นย ำ และมีประสิทธิภำพ อีกทั้งต้องเป็น
ระบบที่ประชำชนสำมำรถตรวจสอบ ควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนของภำครัฐได้อีกด้วย ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงำนภำครัฐที่มีหน้ำที่บริกำรสำธำรณะ และอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนตำมภำรกิจ
หน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนผู้รับบริกำร โดยท ำให้ผู้รับบริกำรได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว และมี
ควำมโปร่งใส 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้มำขอรับบริกำร โดยผู้ขอรับบริกำรไม่จ ำเป็นต้องเดินทำงมำติดต่อ
ด้วยตนเองอีก 

2) เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยในกำรมำติดต่อขอรับบริกำรของประชำชน  
3) เพื่อยกระดับกำรพัฒนำกำรให้บริกำร และสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชำชนผู้รับบริกำรในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก  
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) แต่งตั้งคณะท ำงำนในกำรจัดท ำระบบกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
 2) ก ำหนดภำรกิจในกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
 3) จัดท ำระบบกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยประชำชน
ผู้รับบริกำรสำมำรถขอรับบริกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่ำนทำงเว็บไซต์
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หรือเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต โดยเป็นช่องทำงที่ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้มำขอรับบริกำร โดยผู้ขอรับ
บริกำรไม่จ ำเป็นต้องเดินทำงมำติดต่อด้วยตนเองอีก เช่น 
  - ระบบยื่นค ำร้องออนไลน์ผ่ำนทำง Google Form เพ่ือขอจัดเก็บก่ิงไม้ใบไม้ 
  - ระบบยื่นค ำร้องออนไลน์ผ่ำนทำง Google Form เพ่ือขอรับบริกำรถังขยะ 
  - ระบบยื่นช ำระภำษีออนไลน์ 
  - ระบบกรอกข้อมูลค ำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ/เบี้นคนพิกำรที่มีช่องทำงกำร
แนบไฟล์เอกสำรหลักฐำนโดยผู้ขอรับบริกำรไม่ต้องเดินทำงมำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ระบบกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ 
 5) จัดท ำคู่มือ/แนวทำงกำรใช้งำนระบบกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
 6) จัดท ำข้อมูลสถิติกำรให้บริกำร E-Service โดยแยกข้อมูลเป็นรำยเดือนให้ครบทุกเดือน  
 7) ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
 8) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร   
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณที่ด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ       
8. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีระบบกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) อย่ำงน้อย 1 ภำรกิจ 
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชำชนผู้รับบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำนไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80 (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร) 

2) จ ำนวนข้อร้องเรียนกำรให้บริกำรสำธำรณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ล ำดบัที ่39 
 

1. ชื่อโครงกำร :  มำตรกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรบรหิำรงำนขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเลงิแฝก 
2. หลักกำรและเหตผุล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนของรัฐภำยใต้โครงสร้ำงกำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรตำม
หลักกำรกระจำยอ ำนำจกำรปกครอง ที่มุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจจำกส่วนกลำงลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในกำรส่งเสริมกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย เป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะและ
กิจกรรมสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส ำคัญในกำรพัฒนำท้องถิ่นซึ่งน ำไปสู่
กำรพัฒนำทั่วทั้งประเทศ 
 เพ่ือให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกมีกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนขององค์กรให้มีควำมคุ้มค่ำเกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขต่อประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจขององค์กร และ
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกจึงได้จัดท ำมำตรกำร
ประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเสริมสร้ำงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนเกิดควำมคุ้มค่ำ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ำมำตรกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรบริหำรงำนขององค์กร  
 2) ก ำหนดภำรกิจ โครงกำร/กิจกรรม กำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง ที่ต้องประเมินควำมคุ้มค่ำ ก่อนและหลัง
ด ำเนินกำร เช่น 
  - ภำรกิจที่ส่งผลกระทบต่อประชำชนเป็นจ ำนวนมำก 
  - งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรให้ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
  - วงเงินของกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  เป็นต้น  
 3) จัดท ำประกำศและแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรบริหำรงำนของ
หน่วยงำน และเผยแพร่ให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนและสำธำรณชนได้ทรำบทั่วกัน 
 4) จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรกำรฯ และเผยแพร่ให้สำธำรณชนได้ทรำบทั่วกัน 
 5) ปรับปรุงขั้นตอนกำรด ำเนินกำรให้มีกำรประเมินควำมคุ้มค่ำตำมมำตรกำรที่ก ำหนด 
 6) ด ำเนินกำรตำมมำตรกำร 
 7) รายงานผลการด าเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส ำนักปลัด 
 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีประกำศมำตรกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน 
2) มีกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน 
ผลลัพธ์ 

 จ ำนวนข้อร้องเรียนด้ำนกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน ลดลง 
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2.2.3 กำรจดัท ำแผนปฏบิัตกิำรปอ้งกนักำรทจุรติ 
 

ล ำดบัที ่40 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรจดัท ำแผนปฏบิัตกิำรป้องกนักำรทุจรติเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปรง่ใส 
2. หลักกำรและเหตผุล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันกำรทุจริตและยกระดับมำตรฐำนกำร
ป้องกันกำรทุจริตให้มีควำมโปร่งใสควำมสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำ 
“แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570)” เพ่ือให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกบริหำรงำนเพ่ือป้องกันกำรทุจริตตำมหลัก   
ธรรมำภิบำล และยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือยกระดับกำรบริหำรงำนเพ่ือป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 

4. กลุม่เป้ำหมำย 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
5. วธิดี ำเนนิกำร 
  1) จัดตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2) ประชุมคณะท ำงำนฯ เพ่ือศึกษำรูปแบบกรอบรำยละเอียดในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำร
ทุจริต,วิเครำะห์ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต,จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตฯ 
 3) เผยแพร่แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตฯ ตำมรูปแบบ ช่องทำง ที่ก ำหนด รวมถึงรำยงำนกำรท ำ
แผนฯแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น รำยงำนกำรท ำแผนฯ ให้แก่ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ทำงระบบผ่ำนระบบ
รำยงำนและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E 
– PlanNACC) ทำงเว็บไซต์ส ำนักงำน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th  เป็นต้น 
 4) ประชุมชี้แจงสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตฯ ให้แก่
เจ้ำหน้ำที่และหน่วยงำนที่เก่ียวข้องน ำแผนฯ ไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 5) ปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตฯ  
 6) ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตฯ 
 7) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรแก่ผู้บริหำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น รำยงำนกำรท ำแผนฯ ให้แก่ 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ทำงระบบผ่ำนระบบรำยงำนและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำร
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E – PlanNACC) ทำงเว็บไซต์ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
http//www.nacc.go.th เป็นต้น 
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 8) เผยแพร่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้สำธำรณชนทรำบผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ 
6. ระยะเวลำด ำเนนิกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนนิกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผูร้บัผดิชอบ  
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลติ/ผลลัพธ ์
 ผลผลติ 
 มีแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเลิงแฝก พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ ์
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกมีผลกำรประเมิน ITA ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
91 

 

 
2.3 มำตรกำรลดกำรใชด้ลุพนิจิในกำรปฏบิตังิำน 
 2.3.1 จดัท ำข้อตกลงระหว่ำงบุคลำกรในองคก์รใหป้ฏบิตัหินำ้ทีร่ำชกำรดว้ยควำมซือ่สัตยส์จุรติ มี
คุณธรรมจรยิธรรม ใชด้ลุพนิจิดว้ยควำมสจุริตภำยใตก้รอบธรรมำภบิำล  

 
ล ำดับที ่41 

 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “จดัท ำขอ้ตกลงกำรปฏบิตัริำชกำรตำมหลักธรรมำภบิำล” 
2. หลักกำรและเหตผุล 
 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐได้ก ำหนดดัชนีในกำร
ประเมินที่ค ำนึงถึงหลักธรรมำภิบำล จรรยำบรรณสำกล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของกำรทุจริตที่เกิดขึ้นภำยในหน่วยงำนของภำครัฐ สำเหตุส่วนมำกเกิดจำกกำรด ำเนินงำนของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจำกปัจจัยทำงวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจำกลักษณะงำนและกำรรับสิ่งของต่ำง ๆ ที่
เอ้ือให้เกิดกำรทุจริต ดังนั้น วิธีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่น ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่ำนิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลำยเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ภำยในองค์กร โดยกำรสร้ำงควำม
ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบและกำรมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตภำยในองค์กรของผู้บริหำรและ
เจ้ำหน้ำที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยำกต่อกำรด ำเนินงำนก็ตำม แต่เป็นสิ่งส ำคัญที่หน่วยงำนต้องสร้ำงให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน ำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ตลอดจนเป็นกำรสร้ำงแนวร่วม
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดควำมตระหนักถึงภัยจำกำกรทุจริตและ
ปฏิเสธกำรทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกจึงได้จัดท ำมำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรตำม
หลักธรรมำภิบำล” ที่ก ำหนดดัชนีในกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ตำมหลักธรรมำภิ
บำล เพ่ือเป็นกำรพัฒนำวิธีกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กรที่จะน ำไปสู่กำรยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้บุคลำกรปฏิบัติรำชกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
 2) เพ่ือเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่มีควำมโปร่งใส มีคุณธรรม 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 บุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ำมำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรตำมหลักธรรมำภิบำล” 
 2) จัดท ำประกำศและแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรตำมหลัก
ธรรมำภิบำล 
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 3) ทุกส่วนรำชกำรจัดท ำข้อตกลงในกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงส่วนรำชกำรกับผู้บริหำรท้องถิ่นที่มีดัชนี
ในกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรตำมหลักธรรมำภิบำล เช่น 
  - ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
  - ไม่ให้มกีำรเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพ่ือแลกเปลี่ยนกับกำรให้บริกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
  - ไม่ให้เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริกำรเนื่องจำกควำมสัมพันธ์
ส่วนตัวเป็นต้นโดยก ำหนดจัดท ำเป็นข้อตกลงรำยบุคคลระหว่ำงผู้บังคับบัญชำกับผู้ใต้บังคับบัญชำ ได้แก่  
  - ผู้บริหำรหน่วยงำนกับผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง 
  - ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง กับ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หัวหน้ำส่วนงำน 
  - ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หัวหน้ำส่วนงำน กับ เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนใต้บังคับบัญชำ 
 4) รวบรวมข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของทุกส่วนรำชกำรเสนอผู้บริหำรเพ่ือขอควำมเห็นชอบและ
อนุมัต ิ
 5) ชี้แจงให้ทุกส่วนรำชกำรถือปฏิบัติ 
 6) ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมข้อตกลง 
 7) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส ำนัก/กอง ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีกำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรตำมหลักธรรมำภิบำลในระดับบุคคล 
 ผลลัพธ์ 
 จ ำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริต/กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนลดลง 
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ล ำดบัที ่42 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “กำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏบิตัริำชกำรขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบลเลงิแฝก” 
2. หลักกำรและเหตผุล 
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มำตรำ 3/1 บัญญัติว่ำกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของส่วนรำชกำรต้องใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งให้ค ำนึงถึงควำม
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนกำรเปิดเผยข้อมูล กำรติดตำม ตรวจสอบ และกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้ ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละภำรกิจ ประกอบกับ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 12 ก ำหนดไว้ว่ำ เพ่ือประโยชน์ในกำร
ปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อำจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก ำหนดมำตรกำรก ำกับกำรปฏิบัติ
รำชกำร โดยวิธีกำรจัดท ำควำมตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีกำรอ่ืนใด เพ่ือแสดงควำมรับผิดชอบใน
กำรปฏิบัติรำชกำร รวมทั้ งมำตรำ 45 ก ำหนดให้ส่วนรำชกำร จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด ำเนินกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจ คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมพึง
พอใจของประชำชนผู้รับบริกำร ควำมคุ้มค่ำในภำรกิจ ทั้งนี้ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำที่ก ำหนด 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกจึงได้จัดให้มีกำรจัดท ำข้อตกลงและติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
โดยมีกำรลงนำมในข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกกับปลัดองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก และหัวหน้ำส ำนักปลัด/ผู้อ ำนวยกำรกอง และให้มีกำรลงนำมจัดท ำข้อตกลงทุกปี 
เพ่ือประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนระดับส ำนัก/กอง/ฝ่ำย 
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 
 2) เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรระดับส ำนัก/กอง/ฝ่ำย ตำมข้อตกลงกำร
ปฏิบัติรำชกำร  
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ำข้อตกลงผลงำนกับผู้ใต้บังคับบัญชำเป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงชัดเจน โดยจัดท ำข้อตกลงกำร
ปฏิบัติรำชกำร ในระดับส ำนัก/กอง/ฝ่ำย เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรดังกล่ำวบรรลุ
เป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด และรับสิ่งจูงใจตำมระดับผลงำน 
โดยได้มีกำรลงนำมบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหัวหน้ำหน่วยงำนในสังกัด พร้อมคณะท ำงำนได้
ร่วมกันพิจำรณำและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรแต่ละมิติ ดังนี้ 

1.1) กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชำชน 
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1.2) กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจ 
1.3) กำรบริหำรรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจ 
1.4) กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

  1.5) กำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 
1.6) กำรพัฒนำควำมรู้และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

 2) ชี้แจงส ำนัก/กอง/ฝ่ำยต่ำง ๆ และผู้ปฏิบัติงำนทรำบ และท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
 3) ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดให้มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงเหมำะสม เช่น  
  - ศึกษำข้อมูล และเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ เช่น รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำรรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัด 
เป็นต้น 
  - ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด โดยกำรประสำนงำนกับผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด และผู้
จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด และกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำรของ
หน่วยงำนในกำรก ำกับดูแลและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว 
 4) รับฟังควำมคิดเห็นของหน่วยงำนที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยหรือ
ตัวชี้วัดที่ก ำหนด 
 5) วัดผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำนเปรียบเทียบกับค่ำเป้ำหมำย และเกณฑ์กำรให้คะแนน 
 6) ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร กรณีที่กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรในเบื้องต้นไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด เพ่ือหำแนวทำงแก้ไขให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 7) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส ำนัก/กอง ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีกำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรระดับส ำนัก/กอง 
 ผลลัพธ์ 
 จ ำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริต/กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนลดล 
 



  

 
95 

 

 2.3.2 มีกำรจัดท ำแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือกำรปฏิบัติงำนและระยะเวลำกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
บริกำรประชำชน รำยละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรและในระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น 
 

ล ำดบัที ่43 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจดัท ำคู่มอืส ำหรบัประชำชนผำ่นสื่ออิเลก็ทรอนกิส์ 
2. หลักกำรและเหตผุล/ที่มำของโครงกำร 

ปัจจุบันหน่วยงำนภำครัฐมีกฎหมำยว่ำด้วยกำรอนุญำตจ ำนวนมำก ก ำหนดให้กำรประกอบกิจกำรของ 
ประชำชนต้องผ่ำนกำรอนุญำต อนุมัติกำรออกใบอนุญำต กำรขึ้นทะเบียน และกำรแจ้ง ในกำรขออนุญำต  
ด ำเนินกำรต่ำง ๆ กับหน่วยงำนของรัฐไม่ว่ำแห่งเดียว หรือหลำยแห่ง อีกทั้งกฎหมำยบำงฉบับไม่ได้ก ำหนด  
ระยะเวลำ เอกสำรและหลักฐำนที่จ ำเป็น รวมถึงขั้นตอนในกำรพิจำรณำไว้อย่ำงชัดเจน ท ำ ให้เกิดควำม
คลุมเครือ ไม่ชัดเจน อันเป็นกำรสร้ำงภำระแก่ประชำชนอย่ำงมำกและเป็นอุปสรรคต่อกำรเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีกำรค้ำโลก ดังนั้น เพ่ือให้มีกฎหมำยกลำงที่มีหลักเกณฑ์
วิธีกำร ขั้นตอน ระยะเวลำ ค่ำใช้จ่ำย เอกสำรหรือหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอ สถำนที่ให้บริกำร ค่ำธรรมเนียม 
อีกท้ังเป็นกำรลดต้นทุนของประชำชน และเพ่ิมประสิทธิภำพ ในกำรให้บริกำรของภำครัฐ ให้เกิดควำมโปร่งใส
ในกำรปฏิบัติรำชกำร ลดกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลำให้ประชำชนทรำบที่ชัดเจน 
จึงจ ำเป็นต้องจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชนผ่ำนระบบสำรสนเทศ ตำมพระรำชบัญญัติอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
พิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 ที่ก ำหนดให้กำรกระท ำใดจะต้องได้รับอนุญำต ผู้อนุญำตจะต้อง
จัดท ำ “คู่มือส ำหรับประชำชน เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนผู้มำรับบริกำรโดยตรงหรือหน่วยงำน
ภำคเอกชนที่มำรับบริกำรจำกหน่วยงำนของรัฐ โดยสำมำรถสืบค้นได้จำกเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้มีคู่มือส ำหรับประชำชนตำม พ.ร.บ.กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำง 
รำชกำร พ.ศ. 2558 ก ำหนด  

2) เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อขอรับบริกำรของประชำชน โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีกำร ขั้นตอน ระยะเวลำ ค่ำใช้จ่ำย เอกสำรหรือหลักฐำนที่ใช้ประกอบค ำขอ สถำนที่
ให้บริกำร  

3) เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยในกำรมำติดต่อขอรับบริกำรของประชำชน  
4) เพ่ือยกระดับกำรพัฒนำกำรให้บริกำร และสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชำชนและผู้รับบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
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5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) แต่งตั้งคณะท ำงำนในกำรจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชน  
 2) ก ำหนดกรอบเนื้อหำสำระในกำรจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชน 
 3) จัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชนอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่น
ค ำขอ ขั้นตอน และระยะเวลำในกำรพิจำรณำ รำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ เป็นต้น  
 4) ปิดประกำศคู่มือส ำหรับประชำชน ณ จุดบริกำร และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 5) ติดตำมประเมนิผลกำรด ำเนินงำน 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 10,0000 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีคู่มือส ำหรับประชำชนตำม พ.ร.บ.กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ก ำหนด เผยแพร่ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

ผลลัพธ์ 
 1) ประชำชนผู้รับบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80 (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร) 
 2) จ ำนวนข้อร้องเรียนกำรให้บริกำรสำธำรณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ล ำดบัที ่44 
 

1. ชือ่โครงกำร : โครงกำรจดัท ำคู่มือหรอืมำตรฐำนกำรปฏบิตังิำนส ำหรบัเจำ้หนำ้ที่องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเลงิแฝก  
2. หลักกำรและเหตผุล/ที่มำของโครงกำร 
 พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ได้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ รวมทั้งภำรกิจเกี่ยวกับกำรบริกำร 
สำธำรณะแก่ประชำชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เป็นจ ำนวนมำก โดยบุคลำกรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผู้ซึ่งมีหน้ำที่ให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชนในท้องถิ่นมีภำรกิจที่ต้องปฏิบัติงำนที่หลำกหลำย  

ดังนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องจัดท ำคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็น
มำตรฐำนเดียวกัน โดยคู่มือกำรปฏิบัติงำน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทำงกำรท ำงำนที่มี
จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของกระบวนกำร ระบุถึงขั้นตอน และรำยละเอียดของกระบวนกำรต่ำง ๆ มักจัดท ำขึ้น
ส ำหรับงำนที่มีควำมซับซ้อน มีหลำยขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับหลำยคน สำมำรถปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงเมื่อมี
กำรเปลี่ยนแปลงกำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนไว้ใช้อ้ำงอิงมิให้เกิดควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นมำตรฐำนเดียวกัน  

2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนทรำบและเข้ำใจว่ำควรท ำอะไรก่อนและหลัง ควรปฏิบัติงำนอย่ำงไร เมื่อใด กับ
ใคร 

3) เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับนโยบำย วิสัยทัศน์ ภำรกิจ และ เป้ำหมำยขององค์กร 
4) เพ่ือให้ผู้บริหำรติดตำมงำนได้ทุกขั้นตอน 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) แต่งตั้งคณะท ำงำนในกำรจัดท ำคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) ก ำหนดกรอบเนื้อหำสำระในกำรจัดท ำคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 3) จัดท ำคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ยึดถือ
ปฏิบัติให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน โดยให้มีรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติงำนภำรกิจใด 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนต ำแหน่งใด ก ำหนดวิธีกำรข้ันตอนในกำรปฏิบัติงำน 
 4) ปิดประกำศคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
บุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชำชนทรำบ โดยเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ 
 5) ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
 6) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 10,000 บำท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลติ/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท ำให้กำรปฏิบัติงำน
เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
 ผลลัพธ์ 

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ลดลง 
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ล ำดบัที ่45 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรให้บริกำรประชำชน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก ให้ควำมส ำคัญในกำรสร้ำงควำมเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในกำร
ให้บริกำรสำธำรณะ/บริกำรประชำชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ โดยน ำแนวทำงตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรตำมหลัก
ธรรมำภิบำล (Good Governance) หรือหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีมำประยุกต์ใช้ โดยเฉพำะหลักนิติ
ธรรม และควำมเสมอภำค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค ำนึงถึงกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะที่ครอบคลุม
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ และเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำถึงบริกำรนั้น ๆ ได้อย่ำงทั่วถึง รวมถึงกำรอนุมัติ อนุญำต 
และกำรใช้อ ำนำจอ่ืน ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด ำเนินกำรโดยยึดหลักกฎหมำย ระเบียบ และ
ค ำนึงถึงควำมถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีกำรเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ 
ต้องปฏิบัติต่อประชำชนในพ้ืนที่และผู้ที่มำประกอบกิจกำรในพ้ืนที่อย่ำงเท่ำเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่
แบ่งแยกด้ำน เพศ ถิ่นก ำหนด เชื้อชำติ ภำษำ อำยุ ควำมพิกำร สภำพทำงกำยภำพหรือสุขภำพ สถำนะของ
บุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำ และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับมำตรำ 8 แห่ง  
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก ำหนดให้ส่วน
รำชกำรจะต้องด ำเนินกำรโดยถือว่ำประชำชนเป็นศูนย์กลำงที่จะได้รับกำรบริกำรจำกรัฐและกำรปฏิบัติภำรกิจ
ของส่วนรำชกำรต้องเป็นไปโดยควำมซื่อสัตย์ สุจริต สำมำรถตรวจสอบได้ 
 ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงำนมีกำรให้บริกำรประชำชนมีมำตรฐำนเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิดควำมพึงพอใจแก่ประชำชนโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดท ำโครงกำรมำตรฐำนกำรให้บริกำรประชำชน 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในภำรกิจตำมที่กฎหมำยก ำหนดของหน่วยงำนให้บริกำรประชำชน
เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด อย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

2) เพ่ือให้ประชำชนผู้รับบริกำรรับทรำบแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีกำรและมำตรฐำนกำรให้บริกำร 
 3) เพ่ือให้ประชำชนผู้มำรับบริกำรสำมำรถติดตำมตรวจสอบกำรให้บริกำรได้ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชำชนผู้รับบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก  
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดตั้งคณะท ำงำนจัดท ำมำตรฐำนกำรให้บริกำรประชำชน 
 2) จัดให้มีกำรประชุมคณะท ำงำนจัดท ำมำตรฐำนกำรให้บริกำรประชำชน 
 3) จัดท ำประกำศมำตรฐำนกำรให้บริกำรและแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีกำรและมำตรฐำนที่ใช้
ให้บริกำรและประกำศให้ประชำชนทรำบโดยทั่วกัน 
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 4) ปรับปรุงข้อมูลกำรให้บริกำรในหน่วยงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด เช่น  
  - ปรับปรุงแผนผังก ำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  - ปรับปรุงป้ำยแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำรแก่ประชำชน 
 5) เผยแพร่มำตรฐำนกำรให้บริกำรประชำชน ณ ที่ท ำกำรและในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของ
หน่วยงำน เช่น 
  - จัดท ำป้ำยแสดงแผนภูมิขั้นตอน มำตรฐำนระยะเวลำให้บริกำรอย่ำงชัดเจน พร้อมระบุ
ผู้รับผิดชอบให้บริกำรในทุกกระบวนกำร ณ จุดให้บริกำร 
  - จัดท ำเอกสำร/แผ่นพับประชำสัมพันธ์เผยแพร่มำตรฐำนและแนวทำงปฏิบัติกำรให้บริกำร
ประชำชน      
  - จัดท ำ/เตรียมแบบฟอร์มค ำร้องต่ำง ๆ พร้อมตัวอย่ำงกำรกรอกแบบฟอร์มทุกงำนบริกำร 
 6) มีกำรติดตำมประเมินผลกำรให้บริกำรตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด โดยกำรประเมินควำมพึงพอใจใน
กำรให้บริกำร 
 7) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 ส ำนักปลัด 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) หน่วยงำนมีมำตรฐำนและแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีกำรให้บริกำรประชำชน 
 2) มีกำรเปิดเผยขั้นตอนและมำตรฐำนระยะเวลำให้บริกำรอย่ำงชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบงำน
ให้บริกำรในทุกกระบวนกำร ณ ที่ท ำกำรและในเว็บไซต์หน่วยงำน 

ผลลัพธ์ 
 1) ประชำชนผู้รับบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80 

2) จ ำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรให้บริกำรประชำชน ลดลง  
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2.3.3 มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตดัสนิใจเกีย่วกบักำรสัง่ อนญุำต อนมุัต ิปฏบิตัริำชกำรแทน หรือกำร
ด ำเนนิกำรอืน่ใดของผู้มอี ำนำจในองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ เพื่อใหเ้กดิประโยชนส์งูสุดต่อชมุชนและ
ประชำชน 

ล ำดบัที ่46 

 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรออกค ำสั่งมอบหมำยขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเลงิแฝก 
2. หลักกำรและเหตผุล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนบริหำรรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะให้แก่ประชำชนในท้องถิ่น ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และหน้ำที่ตำมกฎหมำยอ่ืนที่ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้ำที่ต้องท ำอีกมำกมำยใน
กำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน ทั้งนี้ ผู้มำรับบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบ
ปัญหำด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อรำชกำรเนื่องจำกภำรกิจมีมำกมำย ไปรวมอยู่กับฝ่ำยผู้บริหำร 
ไม่มีกำรกระจำยอ ำนำจ หรือมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ในกำรสั่งกำร อนุมัติ อนุญำต ไปยังหัวหน้ำหน่วยงำน 
ระดับส ำนัก กอง และฝ่ำยต่ำง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่ำงยิ่งต่อกำรให้บริกำร ท ำให้กำรบริกำรเกิดควำมล่ำช้ำ 
ประชำชนไม่ได้รับควำมสะดวกอันอำจเป็นสำเหตุหนึ่งของกำรกระท ำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในกำรปฏิบัติ
รำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ ส่งผลให้ระบบกำรให้บริกำรภำครัฐเสื่อมประสิทธิภำพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้มีอ ำนำจและหน้ำที่จัดระบบบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น บริหำร
กิจกำรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำยใต้โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มุ่งหวังให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติรำชกำร ประชำชนสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมและตรวจสอบกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มำกข้ึน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน ำหลักกำรบริหำร
จัดกำรที่ดีหรือธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรบริหำรงำน ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน  
 ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรเป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชน ลดขั้นตอนกำรให้บริกำรและไม่สร้ำงเงื่อนไขขั้นตอนที่มีควำมยุ่งยำก จึงจ ำเป็นต้องมี
มำตรกำรออกค ำสั่งมอบหมำยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
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3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเป็นกำรลดขั้นตอนกำรให้บริกำรประชำชนให้ได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชน 
 2) เพื่อให้ประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรบริกำรจำกหน่วยงำน 
 3) เพื่อเป็นกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจในกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติของผู้บริหำรทุกระดับ 
 4) เพื่อป้องกันกำรผูกขำดอ ำนำจหน้ำที่ในกำรใช้ดุลพินิจอันอำจเป็นเหตุแห่งกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยงำนในกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ตำมกฎหมำย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งกำร เช่น ค ำสั่งมอบหมำยงำนของนำยกเทศมนตรี ปลัดเทศบำล และหัวหน้ำส่วนรำชกำร จ ำนวน 4 ฉบับ 
นำยกเทศมนตรีมอบหมำยให้รองนำยกเทศมนตรี นำยกเทศมนตรีมอบหมำยให้ปลัดเทศบำล รองปลัดเทศบำล 
และหัวหน้ำส่วนรำชกำร ปลัดเทศบำลมอบหมำยให้รองปลัดเทศบำล ปลัดเทศบำลมอบหมำยให้หัวหน้ำส่วน
รำชกำร เป็นต้น 
 2) จัดท ำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนรำชกำรและผู้รับมอบอ ำนำจให้ปฏิบัติรำชกำรแทนรับทรำบและ
ถือปฏิบัติ 
 3) จัดท ำประกำศ ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ 
 4) ให้ผู้รับมอบหมำยงำนตำมค ำสั่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำสั่งที่ได้รับมอบหมำยในทุกเดือน 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีค ำสั่งมอบหมำยงำนให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติรำชกำรแทน จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 ฉบับ  
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชำชนผู้รับบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก มีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำร
ให้บริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80 
 2) จ ำนวนข้อร้องเรียนกำรให้บริกำร/จ ำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
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ล ำดบัที ่47 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรกระจำยอ ำนำจขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเลงิแฝก 
2. หลักกำรและเหตผุล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกเป็นหน่วยงำนบริหำรรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะให้แก่ประชำชนในท้องถิ่น ตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มำรับบริกำรติดต่อกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะประสบ
ปัญหำด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อรำชกำรเนื่องจำกภำรกิจมีมำกมำยไปรวมอยู่กับฝ่ำยผู้บริหำร 
ไม่มีกำรกระจำยอ ำนำจ หรือมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ในกำรสั่งกำร อนุมัติ อนุญำต ไปยังหัวหน้ำหน่วยงำน 
ระดับส ำนัก กอง และฝ่ำยต่ำง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่ำงยิ่งต่อกำรให้บริกำร ท ำให้กำรบริกำรเกิดควำมล่ำช้ำ 
ประชำชนไม่ได้รับควำมสะดวกอันอำจเป็นสำเหตุหนึ่งของกำรกระท ำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในกำรปฏิบัติ
รำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ ส่งผลให้ระบบกำรให้บริกำรภำครัฐเสื่อมประสิทธิภำพ 
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 6 และ
มำตรำ 37 ที่ก ำหนดให้กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชำชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจ
ของรัฐ ไม่มีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเกินควำมจ ำเป็น ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและได้รับกำร
ตอบสนองควำมต้องกำร กำรบริหำรงำนมีประสิทธิภำพ คุ้มค่ำ ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรเป็นไปตำม
หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ลดขั้นตอนกำรให้บริกำรและไม่
สร้ำงเงื่อนไขขั้นตอนที่มีควำมยุ่งยำก จึงจ ำเป็นต้องมีมำตรกำรกระจำยอ ำนำจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเป็นกำรลดขั้นตอนกำรให้บริกำรประชำชนให้ได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชน 
 2) เพื่อให้ประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรบริกำรจำกหน่วยงำน 
 3) เพื่อเป็นกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจในกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติของผู้บริหำรทุกระดับ 
 4) เพื่อป้องกันกำรผูกขำดอ ำนำจหน้ำที่ในกำรใช้ดุลพินิจอันอำจเป็นเหตุแห่งกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) ด ำเนินกำรชี้แจงให้ข้อมูลหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบ แก่บุคลำกรในหน่วยงำน 

 2) เพ่ิมกำรมอบอ ำนำจบำงเรื่องให้ระดับรองผู้บริหำรหรือพนักงำนท้องถิ่นในกำรอนุมัติ อนุญำต  
 3) จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยผู้รักษำรำชกำรแทนกรณีไม่อำจปฏิบัติงำนได้  
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 4) จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยงำนในกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ตำมกฎหมำย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งกำร เช่น ค ำสั่งมอบหมำยงำนของนำยกเทศมนตรี ปลัดเทศบำล และหัวหน้ำส่วนรำชกำร นำยกเทศมนตรี
มอบหมำยให้รองนำยกเทศมนตรี นำยกเทศมนตรีมอบหมำยให้ปลัดเทศบำล รองปลัดเทศบำล และหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร ปลัดเทศบำลมอบหมำยให้รองปลัดเทศบำล ปลัดเทศบำลมอบหมำยให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
 5) กรณีกำรลงนำมอนุมัติ อนุญำตตำมกฎหมำยเฉพำะ มีกำรจัดท ำบัญชีสรุปกำรมอบอ ำนำจแนบท้ำย
ค ำสั่ง  
 6) กรณีอ ำนำจเฉพำะของผู้บริหำรไม่สำมำรถมอบอ ำนำจได้ หรือผู้บริหำรท้องถิ่นมอบอ ำนำจให้ผู้มี
หน้ำที่รับผิดชอบโดยตรง ให้จัดท ำเป็นค ำสั่งและประกำศให้ประชำชนทรำบด้วย 

 7) จัดท ำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนรำชกำรและผู้รับมอบอ ำนำจให้ปฏิบัติรำชกำรแทนรับทรำบและ
ถือปฏิบัติ 
 8) จัดท ำประกำศ ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ 
 9) ให้ผู้รับมอบหมำยงำนตำมค ำสั่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำสั่งที่ได้รับมอบหมำยในทุกเดือน 
 10) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีค ำสั่งมอบหมำยงำน,มอบอ ำนำจ,รักษำรำชกำรแทน จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 ฉบับ  
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชำชนผู้รับบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80 (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร) 
 2) จ ำนวนข้อร้องเรียนกำรให้บริกำร/จ ำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
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################################################################################ 

มติิที ่3 กำรสง่เสรมิบทบำทและกำรมสีว่นรว่มของภำคประชำชน 
################################################################################ 
 

3.1 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 3.1.1 กำรมสีว่นรว่มในกำรจดัท ำแผนพฒันำ กำรจดัท ำงบประมำณ 
 

ล ำดบัที ่48 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจดัเวทปีระชำคม 
2. หลักกำรและเหตผุล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกเห็นควำมส ำคัญของกำรส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมอย่ำงกว้ำงขวำง
และเท่ำเทียม โดยให้ประชำชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ำยทั้งภำครัฐและเอกชนได้มีโอกำสแสดงออกถึง
ศักยภำพ ควำมคิดเห็น ควำมต้องกำร เปิดโอกำสให้ภำคประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรรับรู้ ร่วมก ำหนดแนว
ทำงกำรด ำเนินงำน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก
ด้วยกำรจัดท ำโครงกำรจัดเวทีประชำคมขึ้น เพ่ือจะได้มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนในกำร
ด ำเนินกิจกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก โดยเฉพำะกำรด ำเนินกิจกำรที่จะมี
ผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ และสุขอนำมัยของประชำชนในชุมชุน เพ่ือน ำมำเป็นข้อมูลกำรพัฒนำ ปรับปรุง 
จัดท ำแผนชุมชน แผนพัฒนำท้องถิ่น อย่ำงมีประสิทธิภำพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนอย่ำง
แท้จริง 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือจัดให้มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกิจกำรตำม
อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
 2) เพื่อรับทรำบปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชน 
 3) เพื่อเปิดโอกำสให้ประชำชนได้ร่วมกระบวนกำร ร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมแก้ปัญหำ และส่งเสริมระบอบ
ประชำธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 4) เพื่อน ำมำเป็นข้อมูลกำรพัฒนำ ปรับปรุง จัดท ำแผนชุมชน แผนพัฒนำท้องถิ่น อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 5) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ำยภำคประชำสังคม 
 6) เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำนที่เป็นมำตรฐำนสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรจัดท ำแผนชุมชนและ
วำงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ชุมชน/หมู่บ้ำน/ต ำบล ในพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรจัดเวทีประชำคม 
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 2) จัดเวทีประชำคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น หรือเข้ำร่วม
ประชุมประชำคม เพ่ือก ำหนดทิศทำง นโยบำย หรือแผนพัฒนำท้องถิ่นด้วยควำมสมัครใจ ตำมวันเวลำ และ
สถำนที่ที่เหมำะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ชี้น ำ และครอบคลุมจ ำนวนประชำกรตำมสัดส่วนทุกพ้ืนที่  อย่ำง
เสมอภำค และเท่ำเทียมกัน 
 3) น ำผล/ข้อเสนอต่ำง ๆ จำกกำรประชำคม/รับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนไปขับเคลื่อนอย่ำงเป็น
รูปธรรม ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
 4) ติดตำมประเมินผลกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น เสนอผู้บริหำร และประกำศให้ประชำชนทรำบ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 -2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 20,000 บำท 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีกำรจัดประชุมเวทีประชำคมในชุมชน ครอบคลุมประชำกรตำมสัดส่วนทุกพ้ืนที่ อย่ำงเสมอภำค และ
เท่ำเทียมกัน   
 ผลลัพธ์  
 1) ได้รับทรำบปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชนในแต่ละชุมชน 
 2) เกิดเครือข่ำยภำคประชำชน 
 3) มีข้อมูลพื้นฐำนชุมชนที่ได้มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำชุมชนและพัฒนำท้องถิ่น 
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ล ำดบัที ่49 
  

1. ชื่อโครงกำร : สง่เสริมกำรมสีว่นรว่มของประชำชนในกำรบริหำรกจิกำรขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเลิง
แฝก 
2. หลักกำรและเหตผุล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ ทั้งในเรื่องกำรจัดหำ
รำยได้และกำรใช้จ่ำยเงินและกำรบริหำรงำนต่ำง ๆ ตำมภำรกิจและกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ กำรที่ระบุชื่อ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน จะต้อง
บริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล 
 เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง ส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น กำรจัดท ำงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก และร่วมด ำเนินกำรโครงกำร 
รวมทั้งติดตำมโครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดกำรบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชำชนต่อไป  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรเสนอข้อคิดเห็นในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตน 
 2) เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรติดตำมกำรจัดท ำแผน/โครงกำรต่ำง ๆ ของตน 
 3) เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรติดตำมกำรปฏิบัติรำชกำร ให้มีควำมถูกต้อง โปร่งใส 
 4) เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำใจถึงบทบำทที่ตนในกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนโครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นของตน 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชำชนในพื้นท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
5. วิธีด ำเนินกำร 
         1) จัดให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ กำรจัดท ำงบประมำณ ดังนี้ 
 1.1) จัดประชุมคณะกรรมกำรชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชำคมในกำรเป็นคณะกรรมกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น โดยส่งเสริม/เปิดโอกำสให้ประชำชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมำะสม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
เข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจ ำนวนสัดส่วนที่มีผลต่อกำรตัดสินใจ
ในกำรบริหำรโครงกำร/กิจกรรมต่ำง โดยให้คณะกรรมกำรฯ มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
      - กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร  
      - กำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นกำรปฏิบัติรำชกำร  
      - กำรมีส่วนร่วมด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
 1.2) จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
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 1.3) เผยแพร่ ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น ให้ประชำชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในกำรปรับปรุงกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 1.4) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนำท้องถิ่น ให้สอดรับกับควำมต้องกำรของประชำชน 
 1.5) เสนอแผนพัฒนำท้องถิ่น ตำมข้ันตอนต่อไป 
 1.6) เผยแพร่แผนพัฒนำท้องถิ่น ต่อสำธำรณชน 
 1.7) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ต่อคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ผู้บริหำร และสำธำรณชน ทรำบ เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงแผนพัฒนำท้องถิ่นต่อไป 

2) จัดให้มี/ปรับปรุงประกำศสภำท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่ำด้วยกำรให้ประชำชนเข้ำฟังกำรประชุมและ
กำรปรึกษำของสภำท้องถิ่นตำมระเบียบฯ ให้มีควำมเหมำะสมกับบริบทแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งประชำสัมพันธ์
เกี่ยวกับวันเวลำและก ำหนดกำรประชุมสภำท้องถิ่น  
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ 2566 - 2570   
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 10,000 บำท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีกำรจัดเวทีให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรเสนอข้อคิดเห็นในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  และมี
ช่องทำงให้ประชำชนสำมำรถติดตำมกำรจัดท ำแผน/โครงกำรต่ำง ๆ  
 2) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกมีกำรแต่งตั้งภำคประชำชนร่วมเป็นกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น  
 ผลลัพธ์ 
 เกิดกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรด ำเนินกำรด้ำนต่ำง ๆ ตำมภำรกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
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3.1.2 กำรมสีว่นรว่มตรวจสอบ และกำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 
 

ล ำดบัที ่50 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรประเมนิผลกำรปฏบิตัริำชกำรขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบลเลงิแฝก 
2. หลักกำรและเหตผุล 
 ด้วยกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด ำเนินกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำร ซึ่งเป็นกระบวนกำรวัดผลกำรบริหำรและปฏิบัติรำชกำรว่ำสัมฤทธิ์ผลตำมเป้ำหมำยหรือไม่ 
ตลอดจนเป็นกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน ำผลที่ได้จำกกำรประเมิน
มำใช้ในกำรปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนำ ขยำยหรือยุติกำรด ำเนินภำรกิจต่ำง ๆ ต่อไป 
 เพ่ือให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกำรขับเคลื่อนอย่ำงเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติรำชกำร ลดขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน และกำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชำชนโดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรกิจกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเลิงแฝก 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร และร่วม
ปรับปรุงแก้ไขโครงกำรต่ำง ๆ ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก ให้เกิดควำมโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  
 3) เพ่ือเป็นกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริตในกำรบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิง
แฝก 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชำชนในพื้นท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก  
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) ประสำนกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
 2) จัดท ำโครงกำรและขออนุมัติโครงกำร 
 3) จัดท ำประกำศประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินโครงกำร 
 4) จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำ 
  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภำคประชำชน ภำคเอกชน  2  คน 
  (2) ผู้แทนสมำชิกสภำ     2  คน 
  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน 
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  (4) ปลัด (อบจ./เทศบำล/อบต.)    เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
  (5) หัวหน้ำส ำนักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  (6) หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป    เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ให้คณะกรรมกำรฯ ด ำเนินกำรดังนี้ 

1) ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกตำม
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

2) ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก ปีละ 2 ครั้งเป็น
อย่ำงน้อยแล้วเสนอผลกำรประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทรำบ เพ่ือน ำผลที่ได้จำกกำรประเมินมำใช้ใน
กำรปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนำ ขยำยหรือยุติกำรด ำเนินภำรกิจต่ำง ๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิง
แฝก 

3) จัดท ำแบบประเมินผลและแบบรำยงำนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกส ำหรับผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

4) ด ำเนินกำรเรื่องอ่ืน ๆ ตำมทีอ่งค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกมอบหมำย 
 5) ประชุมคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำ 
 6) ด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำ 
 7) รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นจำกกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 8) ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบ 
 9) เผยแพร่ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นให้ประชำชนทรำบ ผ่ำนช่องทำงที่
หลำกหลำย เช่น เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ เสียงตำมสำย บอร์ดประชำสัมพันธ์ ฯลฯ 
 10) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 5,000 บำท  
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส ำนักปลัด 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีกำรแต่งตั้งภำคประชำชนร่วมเป็นคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำ  
 2) ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงกำร
ต่ำง ๆ ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 ผลลัพธ์ 
 ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
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ล ำดบัที ่51 
 

1. ชื่อโครงกำร: โครงกำรประชุมสภำสัญจร 
2. หลักกำรและเหตุผล  
 ตำมหลักกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยโดยกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ไม่ว่ำจะ
เป็นเรื่องสิทธิหน้ำที่ กำรร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมรับผลประโยชน์ รวมทั้งกำรมีส่วนร่วมก ำหนดแนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำและพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง ประกอบกับพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มำตรำ 17 (8) ได้
ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นของตน จึงส่งเสริมให้
ประชำชนเข้ำมำตรวจสอบกำรท ำงำนของฝ่ำยบริหำรฯ และสมำชิกสภำฯ ก่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำร
ปฏิบัติงำนทั้งยังส่งเสริมให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรเสนอแนะข้อคิดเห็นควำมต้องกำรควำมจ ำเป็นในแต่ละ
หมู่บ้ำนผ่ำนกำรประชุมสภำสัญจร  จึงได้จัดท ำ “โครงกำรประชุมสภำสัญจร” ขึ้น โดยเป็นโครงกำรต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรประชุมสภำฯ เป็นกำรแสดงให้เห็นถึงควำมโปร่งใสใน
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในหน่วยงำน และยังส่งเสริมให้ประชำชนกล้ำแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนที่ประชุมสภำฯ  
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้ประชำชนได้มีโอกำสรับฟังกำรประชุมสภำฯ ของท้องถิ่นของตน 
2) เพ่ือปลูกฝังระบบประชำธิปไตยให้กับประชำชน และเยำวชนให้สัมผัสกับระบบสภำฯหรือกำร

ประชุมสภำฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) เพื่อสร้ำงควำมม่ันใจให้กับประชำชนในกำรบริหำรงำนเพ่ือประชำชน จำกกำรเข้ำรับฟังกำรประชุม

สภำฯ 
4) เพ่ือเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็น  หรือเสนอปัญหำในกำรประชุมสภำ

ท้องถิ่น 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
  ประชำชนในพื้นท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
5. วิธีด ำเนินกำร 

1) จัดให้มี/ปรับปรุงประกำศสภำท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่ำด้วยกำรให้ประชำชนเข้ำฟังกำรประชุมและ
กำรปรึกษำของสภำท้องถิ่นตำมระเบียบฯ ให้มีควำมเหมำะสมกับบริบทแต่ละพ้ืนที่  

2) ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับวันเวลำและก ำหนดกำรประชุมสภำท้องถิ่น เพ่ือประชำสัมพันธ์ให้ประชำชน
เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย เช่น เว็บไชต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ 
ประกำศเสียงตำมสำย บอร์ดประชำสัมพันธ์ หนังสือเชิญ ฯลฯ 

3) ถ่ำยทอดกำรประชุมสภำผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย เช่น เว็บไชต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อ
ออนไลน์ เสียงตำมสำย ฯลฯ  
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4) เผยแพร่รำยงำนกำรปะชุมสภำให้ประชำชนทรำบผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 20,000 บำท  
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 จัดประชุมสภำสัญจร ไม่น้อยกว่ำปีละ 3 ครั้ง 
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชำชนได้มีโอกำสรับฟังกำรประชุมสภำท้องถิ่นของตน 

2) ประชำชน และเยำวชนได้สัมผัสกับระบบสภำฯ หรือกำรประชุมสภำฯ ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเลิงแฝก 

3) ประชำชนมีควำมเข้ำใจในกำรบริหำรงำนเพื่อประชำชน จำกกำรเข้ำรับฟังกำรประชุมสภำฯ 
4) ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใสของหน่วยงำน 
5) ประชำชนสำมำรถเสนอควำมคิดเห็น  ควำมต้องกำรให้ที่ประชุมสภำ ฯ ได้รับทรำบเพ่ือแก้ไขปัญหำ

ของท้องถิ่น 
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3.2 กำรรับฟังควำมคิดเหน็ กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรยีน/รอ้งทุกข์ของประชำชน 

 3.2.1 มีกระบวนกำรรบัฟงัควำมคิดเหน็ของประชำชน ในกำรด ำเนนิกจิกำร ตำมอ ำนำจหนำ้ทีข่อง
องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ โดยเฉพำะกำรด ำเนนิกจิกำรทีจ่ะมผีลกระทบต่อควำมเปน็อยู ่และสุขอนำมยัของ
ประชำชนในท้องถิน่ 

 3.2.2 มรีะบบและช่องทำงใหป้ระชำชนในท้องถิน่สำมำรถรอ้งเรยีน/ร้องทุกข์ผำ่นชอ่งทำงที่
หลำกหลำย 

 3.2.3 มรีำยงำนหรือแจง้เป็นลำยลักษณ์อกัษรให้ประชำชนผูร้้องเรยีน/ร้องทุกขไ์ด้ทรำบถึงกำรไดร้บั
เรื่อง ระยะเวลำ และผลกำรด ำเนนิกำรเกี่ยวกบัเรือ่งรอ้งเรยีน/ร้องทกุข์  
 

ล ำดบัที ่52 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรจดักำรเรื่องรำวรอ้งทุกข/์ร้องเรยีนขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเลิงแฝก 
2. หลักกำรและเหตผุล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกเห็นควำมส ำคัญในกำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรตอบสนองเรื่องรำว
ร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนของประชำชน เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรน ำมำพัฒนำ ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนบริกำร
สำธำรณะและกำรบริหำรรำชกำรของหน่วยงำนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้
จัดท ำมำตรกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือก ำกับติดตำมในกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรหรือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน
ให้แก่ประชำชน รวมทั้งพัฒนำปรับปรุงขั้นตอน ช่องทำงกำรร้องเรียน กระบวนกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำ ช่อง
ทำงกำรติดตำมผล และกำรแจ้งผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่ำง  ๆ ให้มีควำมรวดเร็ว เป็น
ธรรม สะดวกและเหมำะสม รวมทั้งจัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนกำรร้องเรียน และขั้นตอนให้
ประชำชนรับทรำบอย่ำงทั่วถึง 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือก ำกับติดตำมกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก ให้
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรหรือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้แก่ประชำชนได้อย่ำงเหมำะสม 
 2) พัฒนำปรับปรุงขัน้ตอน ช่องทำงกำรร้องเรียน กระบวนกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำ ช่องทำงกำรติดตำมผล 
และกำรแจ้งผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่ำง ๆ ให้มีควำมรวดเร็ว สะดวกและเหมำะสม 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
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5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดตั้งคณะท ำงำนมำตรกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิง
แฝก  
 2) ประชุมคณะท ำงำนฯ มำตรกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิง
แฝก เพ่ือก ำกับติดตำมกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรหรือแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนให้แก่ประชำชนได้อย่ำงเหมำะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3) คณะท ำงำนฯ ก ำหนดมำตรกำรในกำรก ำกับติดตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
 
  3.1) กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
  - ก ำหนดให้มีกำรจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเลิงแฝก 
  - ก ำกับติดตำมให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนกำร
ร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชำชนรับทรำบอย่ำงทั่วถึง  
  - ก ำหนดให้มีกำรพัฒนำปรับปรุงขั้นตอน ช่องทำงกำรร้องเรียน กระบวนกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำ 
ช่องทำงกำรติดตำมผล และกำรแจ้งผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่ำง ๆ  
  - ก ำหนดให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด ำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียนอย่ำง
เหมำะสมภำยใน 15 วัน หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันภำยใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทรำบ 
  - ก ำหนดให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีกำรแจ้งผลกำรด ำเนินกำรหรือ
ควำมก้ำวหน้ำผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทรำบ รวมทั้งมีช่องทำงในกำรติดตำมเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สำมำรถติดตำมผลได้ด้วยตนเอง  
  3.2) กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน 
  - จัดท ำคู่มือหรือแนวทำงด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน โดยคู่มือดังกล่ำวแสดงรำยละเอียด เช่น รำยละเอียดวิธีกำรที่บุคคลภำยนอก
จะท ำกำรร้องเรียน รำยละเอียดขั้นตอนหรือวิธีกำรในกำรจัดกำรต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร เป็นต้น 
  - ก ำหนดให้มีเจ้ำหน้ำที่/หน่วยงำนผู้รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน  
  - ก ำหนดช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์ โดยแยกต่ำงหำกจำกช่องทำงทั่วไป เพ่ือเป็นกำร
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบำะแส  
  - จัดท ำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน 
  - จัดท ำข้อมูลควำมก้ำวหน้ำกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน เช่น จ ำนวนเรื่อง เรื่องที่ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ฯลฯ  
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 4) จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทำงกำรจัดกำรต่อเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริต แนวทำงด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน เพ่ือใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติให้มีประสิทธิภำพ เป็นมำตรฐำนเดียวกัน  
      5) ประกำศ/ประชำสัมพันธ์มำตรกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เลิงแฝก ให้ทุกหน่วยรับทรำบ และเปิดเผยต่อสำธำรณชน 
 6) จัดท ำฐำนข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีกำรวิเครำะห์และก ำหนดก ำหนดแนวทำงในกำรป้องกัน และแก้ไข
ไม่ให้เกิดปัญหำในลักษณะเดิมข้ึนอีก  
 7) รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข และ
เผยแพร่ให้สำธำรณชนทรำบ 
 8) คณะท ำงำนฯ ก ำกับติดตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำร 
 9) ประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนผู้ใช้บริกำร 
 10) รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข ให้
ผู้บริหำรรับทรำบ และเผยแพร่ให้สำธำรณชนทรำบ  
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 -2570  
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 20,000 บำท 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องรำวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2) มีกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่/หน่วยงำนที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3) มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบช่องทำงในกำรร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนกำร
ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
 4) มีกำรแจ้งผลกำรด ำเนินกำรหรือควำมก้ำวหน้ำ ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทรำบ รวมทั้งมีช่องทำง
ในกำรติดตำมเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสำมำรถติดตำมผลได้ด้วยตนเอง 
 5) มีกำรก ำกับติดตำมกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก ให้
สำมำรถตอบสนอง ควำมต้องกำรหรือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้แก่ประชำชนได้อย่ำงเหมำะสมตำม
มำตรกำรที่ก ำหนดไว้ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชำชนเกิดควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 8 
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 3.3 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 

3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่ำยภำคประชำชน/องค์กรชุมชน ในกำรป้องกันตรวจสอบและต่อต้ำนกำร
ทุจริต 

ล ำดบัที ่53 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมสง่เสรมิชุมชนเฝำ้ระวงักำรทุจรติ 
2. หลักกำรและเหตผุล 
 ค่ำนิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหำและอุปสรรคส ำคัญในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต เนื่องจำกโครงสร้ำงทำงสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ กำรเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวก
พ้องดีกว่ำส่วนรวม กำรยกย่องเชิดชูคนรวย กำรแสวงหำผลประโยชน์จำกกำรเป็นพรรคพวกของนักกำรเมือง
หรือผู้มีอิทธิพล รวมถึงควำมเสื่อมของจิตส ำนึกและค่ำนิยมของประชำชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง และยัง
มองเห็นว่ำกำรทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ำหรือในบำงกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่
อยำกเข้ำไปยุ่งเกี่ยว นอกจำกนั้นสภำพปัญหำบำงส่วนก็มักเกิดจำกกำรใช้อ ำนำจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่มุ่ง
แสวงหำผลประโยชน์ ปัญหำกำรทุจริตเป็นปัญหำที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และควำมม่ันคงของ
ประเทศ กระบวนกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวให้สัมฤทธิผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ  จึงจ ำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือจำก
ทุกภำคส่วนในกำรที่จะป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพำะภำคประชำชน 
 เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรเฝ้ำระวัง ติดตำม ตรวจสอบกำรทุจริต จึงได้จัดท ำ
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้ำระวังกำรทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ควำมรู้กำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้กับภำคประชำชน 
รวมถึงส่งเสริมสิทธิในกำรรับรู้และเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือให้มีส่วนร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต   
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมองค์ควำมรู้ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้ภำคประชำชน 
 2) ส่งเสริมกำรสร้ำงชุมชนเฝ้ำระวังกำรทุจริต 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชำชนในชุมชนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ผ่ำนช่องทำงสื่อ
ประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน ได้แก่ บอร์ดประชำสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่ำงๆ บอร์ดประชำสัมพันธ์ ณ ที่ท ำกำร  
เว็บไซต์ของหน่วนงำน 
 2) จัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตตำมเวทีชำวบ้ำนในโอกำสต่ำงๆ หรือกิจกรรมต่ำงๆ 
ของหน่วยงำน 
 3) ส่งเสริมให้มีกำรจัดตั้งชุมชนเฝ้ำระวัง ติดตำม ตรวจสอบกำรทุจริตในหน่วยงำนของรัฐ 
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 4) สนับสนุนกำรด ำเนินกำรในกิจกรรมของชุมชนเฝ้ำระวังกำรทุจริต     
 5) เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้ำระวังกำรทุจริต เป็นร่วมสังเกตกำรณ์ในขั้นตอนต่ำงๆ ของกระบวนกำร
บริหำรงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570  
 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 10,000 บำท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้ภำคประชำชน ผ่ำนช่องทำงสื่อ
ประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน อย่ำงน้อย 3 ช่องทำง 
 2) มีชุมชนเฝ้ำระวังกำรทุจริตเกิดขึ้น 
 ผลลัพธ์ 
 กำรทุจรติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 10 
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3.3.2 ส่งเสริมให้เครือข่ำยภำคประชำชนมีกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต 
 

ล ำดบัที ่54 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรสรำ้งเครือขำ่ยภำคประชำชนเพือ่เฝำ้ระวงักำรทุจรติขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล
เลงิแฝก 
2. หลักกำรและเหตผุล 
 สภำพปัญหำกำรทุจริตมักเกิดจำกกำรใช้อ ำนำจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหำผลประโยชน์ ปัญหำ
กำรทุจริตจึงเป็นปัญหำที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และควำมม่ันคงของประเทศ กระบวนกำรแก้ไข
ปัญหำดังกล่ำวให้สัมฤทธิ์ผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ  จึงจ ำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในกำรที่จะ
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพำะเครือข่ำยภำคประชำชน 
 เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยภำคประชำชนในกำรเฝ้ำระวัง ติดตำม ตรวจสอบกำรทุจริต จึง
ได้จัดท ำกิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยภำคประชำชนเพ่ือเฝ้ำระวังกำรทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ควำมรู้กำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตให้กับภำคประชำชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในกำรรับรู้และเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือให้มีส่วนร่วมในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้แก่เครือข่ำยภำคประชำชน   
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ำยภำคประชำชนในกำรป้องกัน และเฝ้ำระวังกำรทุจริตในชุมชน 
 2) เพ่ือบูรณำกำรทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต  
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชำชนในพื้นท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก  
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) ประชุมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือด ำเนินกำรจัดตั้งเครือข่ำยภำคประชำชนโดยรับสมัครสมำชิก
เครือข่ำยภำคประชำชนด้วยควำมสมัครใจ 
 2) ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้แก่ประชำชนในกำรป้องกัน เฝ้ำระวัง และต่อต้ำนกำรทุจริต  

3) ส่งเสริมให้ประชำชนชี้เบำะแสเมื่อพบเห็นกำรกระท ำกำรทุจริต ร่วมเป็นเครือข่ำย มีส่วนร่วมในกำร
ตรวจสอบและเฝ้ำระวังกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  4) เผยแพร่หลักกำร แนวควำมคิด ที่เก่ียวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือ
ช่องทำงอ่ืน ๆ  
  5) จัดตั้งเครือข่ำยและผนึกควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนเพ่ือเฝ้ำระวัง และต่อต้ ำนกำรทุจริต (ภำครัฐ 
ภำคธุรกิจเอกชน ภำคประชำสังคม) 
  6) ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
  7) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร   
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 20,000 บำท  
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีประชำชนเป็นเครือข่ำยเฝ้ำระวัง ป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
จ ำนวน ระบุจ ำนวนประชำชนที่เป็นเครือข่ำย  
 ผลลัพธ์ 
 ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรป้องกัน เฝ้ำระวัง และต่อต้ำนกำรทุจริตเพิ่มมำกขึ้น 
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3.3.3 บรูณำกำรทุกภำคสว่นเพื่อตอ่ตำ้นกำรทจุรติ 
 

ล ำดบัที ่55 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
2. หลักกำรและเหตผุล 
 ปัญหำกำรทุจริตเป็นปัญหำที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และควำมมั่นคงของประเทศ 
กระบวนกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวให้สัมฤทธิผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงจ ำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกทุก
ภำคส่วนในกำรที่จะป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำค
ประชำชนในกำรติดตำมตรวจสอบกำรทุจริต 
 กำรจะแก้ไขปัญหำกำรทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจำกกำรบูรณำกำรทุกภำคส่วนให้มีส่วนร่วมในกำร
ป้องกันกำรทุจริตร่วมรับผิดชอบต่อปัญหำกำรทุจริต องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกจึงได้จัดท ำกิจกรรม
บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริตเพื่อร่วมสร้ำงกลไกให้ทุกภำคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และ
สร้ำงค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต จนเกิดเครือข่ำยและควำมร่วมมือในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเข้มแข็ง
ต่อไป  
 3. วตัถุประสงค ์
 1) เพ่ือสร้ำงกลไกในกำรบูรณำกำรทุกภำคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้ำงค่ำนิยมในกำร
ต่อต้ำนทุจริต 
 2) เพื่อพัฒนำเครือข่ำยและสร้ำงควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเข้มแข็ง  
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำครัฐวิสำหกิจ สถำนศึกษำ และภำคประชำชน ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เลิงแฝก 
5. วิธีด ำเนินงำน 
 1) จัดตั้งคณะท ำงำนเพ่ือบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต จำกภำครัฐ ภำคเอกชน ภำค
รัฐวิสำหกิจ สถำนศึกษำและภำคประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
 2) ก ำหนดแนวทำง หรือแผนงำนในกำรบูรณำกำรเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต ร่วมกับภำครัฐ ภำคเอกชน 
ภำครัฐวิสำหกิจสถำนศึกษำ และภำคประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
 3) หน่วยงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้ำงค่ำนิยมในกำร
ต่อต้ำนทุจริตให้บุคลำกรในหน่วยงำนของตน และประชำชน 
 4) หน่วยงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในกำรขับเคลื่อนตำม
แนวทำง แผนงำนกิจกรรมในกำรบูรณำกำรเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต 
 5) สรุปรำยงำนผลต่อผู้บริหำร และเผยแพร่รำยงำนผลต่อสำธำรณชน 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 10,000 บำท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

เกิดเครือข่ำยและควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต อย่ำงน้อย 1 เครือข่ำย 
ผลลัพธ ์
มีกำรบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้ำงค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนทุจริต 
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################################################################################ 

มติิที ่4 กำรยกระดบักลไกกำรตรวจสอบกำรด ำเนนิงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
################################################################################ 
 

4.1 กำรจัดวำงระบบตรวจสอบภำยใน กำรควบคมุภำยใน และกำรบรหิำรควำมเสีย่งกำรทจุรติ 
4.1.1 มีกำรจดัท ำและรำยงำนกำรจดัท ำระบบตรวจสอบภำยใน 

 

ล ำดบัที ่56 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจดัท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำป ี 
2. หลักกำรและเหตผุล 
 กำรตรวจสอบภำยในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้ำนกำรประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภำพของ
ระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม ทั้งในด้ำนกำรเงินและกำรบริหำรงำน เพ่ือส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยขององค์กร โดยกำรเสนอรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในเกี่ยวกับกิจกรรมกำรเพ่ิม
มูลค่ำขององค์กร รวมทั้งกำรเป็นผู้ให้ค ำปรึกษำกับฝ่ำยบริหำรในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผล และดูแลให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงจำก
กำรด ำเนินงำนผิดพลำดและลดควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น ซึ่งกำรตรวจสอบภำยในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส ำคัญที่แทรกอยู่ในกำรปฏิบัติงำนตำมปกติ ซึ่งจะต้องมีกำรกระท ำอย่ำงเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตำมระเบียบ และ
กฎหมำยที่ก ำหนด โดยผู้บริหำรสำมำรถน ำแผนกำรตรวจสอบภำยในมำใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนกำรบริหำร เพ่ือจะช่วยให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงถูกต้อง และยังเป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพอีกด้วย ดังนั้น กำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในอย่ำงมีมำตรฐำน
ประกอบกับมรีะเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมำยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องจะท ำให้กำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเลิงแฝก เป็นไปอย่ำงถูกต้องและเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของทำงรำชกำร  
3. วตัถปุระสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำรก ำกับดูแลที่ดี และควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน ป้องกันกำร
ประพฤติมิชอบหรือกำรทุจริต และเป็นกำรลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจนท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 2) เพ่ือเป็นมำตรกำรถ่วงดุลแห่งอ ำนำจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดกำรจัดสรร กำรใช้
ทรัพยำกรขององค์กรเป็นไปอย่ำงเหมำะสมตำมล ำดับควำมส ำคัญ เพ่ือให้ ได้ผลงำนที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร 
 3) เพ่ือน ำผลกำรตรวจสอบภำยในไปใช้ในกำรปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำร
ปฏิบัติงำนและป้องกันกำรทุจริต ลดโอกำสควำมร้ำยแรงและควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกำส
ของควำมส ำเร็จของงำน 
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4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 บุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 1) จัดท ำแผนปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน โดยก ำหนดให้มีหน่วยงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ และ
ให้มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
 2) สอบทำนควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่ำงๆ ด้วยเทคนิค และวิธีกำรตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมำณมำกน้อยตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยค ำนึงถึงประสิทธิภำพของระบบกำร
ควบคุมภำยในและควำมส ำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเครำะห์และประเมินผลกำรบริหำรและกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยรับตรวจ 
 3) สอบทำนกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำรพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งกำร
บริหำรงำนด้ำนอ่ืนๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก ให้เป็นไปตำมนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค ำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบกำรดูแลรักษำ และควำมปลอดภัยของทรัพย์สิน และกำร
ใช้ทรัพยำกรทุกประเภทว่ำเป็นไปโดยมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4) สอบทำนระบบกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่งที่ทำงรำชกำร
ก ำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนที่ตรงตำมวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบำย 

5) รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในและติดตำมประเมินผลต่อผู้บริหำรเพ่ือน ำข้อมูลไปใช้ในกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำน ลดโอกำสควำมร้ำยแรงและควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น และป้องกันกำรทุจริต 
รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกำสของควำมส ำเร็จของงำน  และเปิดเผยรำยงำนต่อสำธำรณชน 
6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน/เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน ที่มีควำมเป็นอิสระในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ 
 2) มีแผนปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
 ผลลัพธ์ 
 1) มีกำรน ำผลกำรตรวจสอบภำยในไปปรับปรุงเพื่อให้กำรป้องกันกำรทุจริตมีประสิทธิภำพ 
 2) บุคลำกรมีควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่ำงเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงำน 
 3) กำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ 5 
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4.1.2 มีกำรจดัท ำและรำยงำนกำรจดัท ำระบบควบคุมภำยใน 
 

ล ำดบัที ่57 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมตดิตำมประเมนิผลกำรควบคมุภำยใน 
2. หลักกำรและเหตผุล 
 ระบบกำรควบคุมภำยในเป็นกลไกที่ส ำคัญและเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนในหน่วยงำนไม่ว่ำจะ
เป็นในภำครัฐ หรือเอกชนทั้งขนำดเล็กและขนำดใหญ่ ระบบกำรควบคุมภำยในจะช่วยควบคุมหรือลดควำม
เสี่ยงของหน่วยงำนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท ำให้ปฏิบัติงำนและกำรจัดกำรของหน่วยงำนบรรลุตำม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่ำนมำกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ได้มีกำรควบคุมภำยในตำมที่
กระทรวงกำรคลังประกำศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอำจอยู่ในรูปของกฎหมำย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งกำร 
และหนังสือตอบข้อหำรือต่ำงๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่กำรควบคุมด้ำนกำรเงินและบัญชีและกำรปฏิบัติให้
ถูกต้องตำมระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทำงรำชกำรก ำหนดไว้  ซึ่ งไม่ครอบคลุมถึงกำรจัดกำ รด้ำนอ่ืนๆ 
นอกเหนือจำกด้ำนกำรเงินและบัญชีในหน่วยงำน จึงไม่สำมำรถสะท้อนภำพถึงผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม
ของหน่วยงำนได้ ระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี ควรเป็นระบบกำรควบคุมที่ครอบคลุมงำนทุกด้ำนและสำมำรถ
สะท้อนภำพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงำนนั้นๆ ว่ำมีกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด กำรที่ระบบกำรควบคุมภำยในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงำน อำจเป็นช่องทำงรั่วไหลท ำให้เกิด
ควำมเสียหำยในหน่วยงำนและกำรด ำเนินงำนไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สำเหตุส่วนหนึ่งอำจเกิดจำกกำรก ำหนดหน้ำที่
และมอบหมำยงำนในหน่วยงำนไม่เหมำะสม กำรมอบหมำยกำรปฏิบัติงำนทั้งกระบวนกำรให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว กำรควบคุมสอบทำนและกำรตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอตลอดจนขำดกำร
ประเมินและกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนที่ก ำหนดขึ้น และพัฒนำให้ระบบ  
กำรควบคุมภำยในดังกล่ำวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพ่ือให้องค์กรมีแนวทำงในกำรก ำหนดระบบกำรควบคุมภำยในให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน จึงได้ก ำหนดกิจกรรมกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ท ำให้กำรใช้ทรัพยำกรเป็นไป
อย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ โดยลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ซ้ ำซ้อนหรือไม่จ ำเป็น ลดควำมเสี่ยงหรือผลเสียหำย
ด้ำนกำรเงินหรือด้ำนอ่ืนๆ ที่อำจมีขึ้น 
 2) เพ่ือให้มีข้อมูลและรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้ำงควำมมั่นใจแก่ผู้บริหำรใน
กำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำน และบุคคลภำยนอกที่เก่ียวข้อง 



  

 
127 

 

 3) เพ่ือให้บุคลำกรมีกำรปฏิบัติตำมนโยบำย กฎหมำย เงื่อนไขสัญญำ ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ 
ของหน่วยงำนอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน 
 4) เพ่ือให้กำรควบคุมภำยในขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน อีกทั้งยังเป็นกำรควบคุมหรือลดควำมเสี่ยงของหน่วยงำนให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท ำให้กำรปฏิบัติงำนและกำรจัดงำนของหน่วยงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
5. วิธีด ำเนินกำร 

1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
มำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 

2) จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย 

 (1) กำรรับรองว่ำกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
ที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด (หนังสือรับรองกำรควบคุมภำยใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  
  (2) กำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน (รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของ
กำรควบคุมภำยใน : ปค.4) 
  (3) กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน (รำยงำนกำร
ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน : ปค.5) 
  (4) ควำมเห็นของผู้ตรวจสอบภำยในเกี่ยวกับกำรสอบทำนกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน 
(รำยงำนกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของผู้ตรวจสอบภำยใน : ปค.6) 
 3) เสนอรำยงำนผลกำรควบคุมภำยในตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 
 4) น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงงำนและระบบควบคุมภำยใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพมำกขึ้น 
 5) เผยแพร่รำยงำนกำรควบคุมภำยในให้สำธำรณชนได้ทรำบ ณ ที่ท ำกำร และเว็บไซต์ของหน่วยงำน
และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงำน 
6. ระยะเวลำกำรด ำเนนิกำร  
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมำณด ำเนินกำร 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส ำนักปลัด 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 
 2) สรุปข้อมูลผลกำรควบคุมภำยในและจัดท ำแผนปรับปรุงงำนให้มีประสิทธิภำพในกำรป้องกันกำร
ทุจริต โดยกิจกรรมกำรควบคุมภำยในร้อยละ 80 ได้ด ำเนินกำรแก้ไข 
 ผลลัพธ์ 
 1) ระดับควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (ร้อยละ 
80 ในระดับมำก) 

2) กำรเผยแพร่รำยงำนกำรควบคุมภำยในให้สำธำรณชนได้ทรำบ  ส่งผลให้กำรปฏิบัติรำชกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมโปร่งใส 

3) กำรทุจริตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกลดลงร้อยละ 5 
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4.1.3 มีกำรจัดให้มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต  
 

ล ำดบัที ่58 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรบรหิำรจัดกำรควำมเสีย่งกำรทจุรติขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเลิงแฝก 
 

2. หลักกำรและเหตผุล 
 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ก ำหนดเป้ำหมำยไว้ว่ำ ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยก ำหนดตัวชี้วัดไว้
ว่ำ ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) 
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ ๗๓ คะแนน นอกจำกนี้ ยังได้น ำผลกำรประเมิน ITA ไป
ก ำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยไว้ว่ำหน่วยงำนที่เข้ำร่วมกำรประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 
90 คะแนนขึ้นไป  โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก ำหนดตัวชี้วัดไว้ว่ำ ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทย
ต้องมีคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือ
ได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 57 คะแนน และหน่วยงำนที่เข้ำร่วมกำรประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้
คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้ก ำหนดแผนป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก ำหนดให้กำรปรับ 
“ระบบ” เพ่ือลดจ ำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงำนภำครัฐเป็นแนวทำงหนึ่งในกำรพัฒนำเพ่ือ
น ำไปสู่เป้ำหมำย “ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนที่มีควำมส ำคัญยิ่งในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เป็น
หน่วยงำนของรัฐภำยใต้โครงสร้ำงกำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรกระจำยอ ำนำจกำรปกครอง ที่
มุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจจำกส่วนกลำงลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในกำรส่งเสริมกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตย เป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชำชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส ำคัญในกำรพัฒนำท้องถิ่นซึ่งน ำไปสู่กำรพัฒนำทั่วทั้งประเทศ  
 ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกจึงได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง จึงก ำหนดด ำเนินมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเลิงแฝกเพ่ือเป็นป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริตขึ้นในองค์กร 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
2) เพ่ือป้องกันกำรทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 

4. กลุม่เป้ำหมำย 
 หน่วยงำนภำยในขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกทุกหน่วยงำน (ส ำนักงำน,กองงำน,กลุ่มงำน) 
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5. วธิดี ำเนนิกำร 
 1) จัดท ำมำตรกำรและขออนุมัติด ำเนินกำรต่อผู้มีอ ำนำจ 
 2) จัดตั้งคณะท ำงำนเพ่ือบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต  
 3) คณะท ำงำนด ำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรด ำเนินงำน/กำรปฏิบัติหน้ำที่/กำรด ำเนินโครงกำรที่
อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต 
 4) คณะท ำงำนด ำเนินกำรจัดท ำนวัตกรรม/มำตรกำร/ระบบ/แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ของกำรด ำเนินกำรที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต  
 5) ด ำเนินกำรเผยแพร่ผลกำรประเมินควำมเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง ระดับ
ควำมเสี่ยง มำตรกำรและกำรด ำเนินกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และช่องทำงอ่ืนๆ  
 6) มีกำรประชุมชี้แจงท ำควำมเข้ำใจมำตรกำรและกำรด ำเนินกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตอย่ำง
เคร่งครัด 
 7) ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
 8) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลำด ำเนนิกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนนิกำร 
 5,000 บำท 
8. ผูร้บัผดิชอบ  
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลติ/ผลลัพธ ์
 ผลผลติ 
 1) มีรำยงำนกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำน/กำรปฏิบัติหน้ำที่/กำรด ำเนินโครงกำรที่อำจ
ก่อให้เกิดกำรทุจริต จ ำนวน 1 ชุด 
 2) มีนวัตกรรม/มำตรกำร/ระบบ/แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินกำรที่อำจ
ก่อให้เกิดกำรทุจริต อย่ำงน้อยจ ำนวน 5 เรื่อง 
 3) มีกำรเผยแพร่ผลกำรประเมินควำมเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง ระดับควำม
เสี่ยง มำตรกำรและกำรด ำเนินกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยง อย่ำงน้อย 1 ช่องทำง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 ผลลัพธ ์
 เรื่องร้องเรียนกำรทุจริต/คดีกำรทุจริตประพฤติมิชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกลดลง 
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4.2 กำรส่งเสรมิบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิน่ 
4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้

เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ 
 

ล ำดบัที ่59 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรสง่เสรมิควำมรูด้้ำนกฎ ระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องส ำหรบัผู้บริหำรและสมำชิก
สภำท้องถิ่น 
2. หลักกำรและเหตผุล/ที่มำของโครงกำร 
 กำรบริหำรจัดกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่ำงๆที่สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นได้รับกำรเลือกตั้งมำจำกประชำชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรด ำเนินกำรอย่ำงเคร่งครัด ปัญหำที่เกิดขึ้นเป็นประจ ำไม่ได้เกิดจำกเรื่องขำดควำม
รอบคอบ ควำมช ำนำญ ประสบกำรณ์ หรือขำดควำมรู้ กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่มักมีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่ำนั้น หำกแต่เกิดจำกควำมรู้ควำมเข้ำใจ
หรือกำรตีควำมข้อกฎหมำย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่ำงผิดๆ ส่งผลให้สมำชิกสภำท้องถิ่น
และผู้บริหำรท้องถิ่น โดยเฉพำะผู้บริหำรท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท ำผิดกฎหมำย ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น  และท ำ ให้กำรแก้ ไขปัญหำของประชำชนหรือกำร พัฒนำ ท้องถิ่ น 
ขำดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ส่งผลให้กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่ำช้ำ 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก เพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมำยกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม และแนวทำงกำรปฏิบัติส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเรื่องกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และ
กฎหมำยอื่นๆที่เก่ียวข้อง จึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกฎ ระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องส ำหรับ
ผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก ได้เพ่ิมพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมำย ที่เก่ียวข้อง 
 2) เพื่อพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก ให้มีควำมพร้อมใน
องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรรำชกำร 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
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5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ำโครงกำร/แผนงำน  
 2) ก ำหนดกรอบเนื้อหำสำระในกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกฎ ระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องส ำหรับ
ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่น 
 3) จัดเตรียมกำรอบรม ได้แก่ จัดท ำก ำหนดกำร ประสำนวิทยำกร จัดท ำเอกสำรประกอบกำรอบรม 
จัดเตรียมสถำนที่ เชิญกลุ่มเป้ำหมำย ฯลฯ  
 4) อบรมให้ควำมรู้ตำมก ำหนดกำร 
 5) ประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินกำร 
 6) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 10,000 บำท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีกำรจัดอบรมควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องส ำหรับผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่น 
อย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อปี 
 2) ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก มีองค์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรรำชกำร ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนผู้เข้ำรับกำร
อบรม 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก บริหำรรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีควำมโปร่งใสเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบ 
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4.2.2 ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร               
ตำมกระบวนกำร และวิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด  
 

ล ำดบัที ่60 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่น 
2. หลักกำรและเหตผุล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบำทควำมส ำคัญยิ่งต่อกำรพัฒนำทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่ำวกำรพัฒนำศักยภำพทักษะและควำมรู้ของสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมพร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้ำในภำรกิจกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร มีควำมรู้ในข้อบังคับกำรประชุมสภำ วิธีกำร
ตรวจสอบของสภำ กำรตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง   
 กำรส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร เป็นกลไก
ส ำคัญที่ใช้ส ำหรับติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร ซึ่งอ ำนำจในกำรบริหำรปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในกำรด ำเนินงำน มีงบประมำณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลำงก็จะคอยควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยควำม
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำร่วมกัน นอกจำกจะท ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บรรยำกำศกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภำพ ยังสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับองค์กร สำมำรถน ำไปสู่ควำม
โปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดกำรทุจริต 
 จึงได้มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่น เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติงำนสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมี
ประสิทธิผล เกิดกลไกกำรปฏิบัติงำนโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหำกำรทุจริต ส่งผลต่อกำร
พัฒนำองค์กร  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริมศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่นในกำรตรวจสอบ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของฝ่ำยบริหำร 
 2) เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่เก่ียวข้องกับบทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ของสมำชิกสภำท้องถิ่น  
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
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5. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 1) จัดท ำคู่มือระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมำชิกสภำท้องถิ่นใช้ส ำหรับกำรประชุม 
 2) จัดอบรมให้ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ของสมำชิกสภำท้องถิ่น และควำมรู้ใน
ข้อบังคับกำรประชุมสภำ วิธีกำรตรวจสอบของสภำ กำรตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง อย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครั้ง  
 3) แต่งตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ เช่น กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โครงกำรต่ำงๆ  กำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติประจ ำปี กำรตรวจรำยงำนกำรประชุม กำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำ กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
6. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 100,000 บำท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) จัดอบรมให้ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ของสมำชิกสภำท้องถิ่น และควำมรู้ใน
ข้อบังคับกำรประชุมสภำ วิธีกำรตรวจสอบของสภำ กำรตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง อย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครั้ง  

2) สมำชิกสภำท้องถิ่นมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ บทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ และสำมำรถปฏิบัติภำรกิจได้
ถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย 

ผลลัพธ์ 
 สมำชิกสภำท้องถิ่นสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในกำรตรวจสอบ ติดตำม และประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร ด้วยควำมเป็นธรรม ตรงไปตรงมำ 
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4.3 มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 
 4.3.1 มีแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล ำดบัที ่61 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรจดักำรในกรณไีดท้รำบ หรอืรบัแจง้ หรือตรวจสอบพบกำรทจุรติขององค์กำรบรหิำร
สว่นต ำบลเลงิแฝก 
2. หลักกำรและเหตผุล 
 ปัจจุบันปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหำเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีควำมรุนแรง
และสลับซับซ้อนมำกยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้ำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต่อควำมมั่นคงของชำติ  เป็นปัญหำ
ล ำดับต้น ๆ ที่ขัดขวำงกำรพัฒนำประเทศท้ังในด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมือง เนื่องจำกเกิดขึ้นทุกภำคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่ำจะเป็นภำคกำรเมือง ภำครำชกำร โดยเฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจำก
ภำยนอกสังคมว่ำเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อกำรทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรำกฏข่ำวกำรทุจริตตำมสื่อและรำยงำน
ของทำงรำชกำรอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสกำรกระจำยอ ำนำจ  และควำมศรัทธำต่อระบบกำร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงยิ่ง ส่งผลให้ภำพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝกมีนโยบำยใช้หลักธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรบริหำรงำนส่งเสริมให้ภำค
ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประช ำชน
สำมำรถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบำะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับกำรทุจริต จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำมำตรกำร
จัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้กำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
 2) เพ่ือให้กำรบริหำรงำนของหน่วยงำนเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลและป้องกันกำรทุจริตของ
หน่วยงำน 
 3) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรของหน่วยงำนปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ภำคประชำชนและบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) ก ำหนดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริต และก ำหนดเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมกฎหมำย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำบุคลำกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติรำชกำรตำม
อ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ 
 2) ก ำหนดกระบวนกำรขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรร้องเรียน 
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 3) ประกำศเผยแพร่กระบวนกำรขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรร้องเรียนให้บุคลำกรและประชำชนทรำบ
โดยทั่วกัน 
 4) ก ำหนดกระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียน/แนวทำงด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตของ
เจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) ก ำหนดกระบวนกำรและข้ันตอนในกำรลงโทษผู้กระท ำผิดกำรทุจริต 
 6) ก ำหนดช่องทำงกำรติดตำมเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรหรือ
ควำมก้ำวหน้ำเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทรำบ 
 7) ก ำหนดกระบวนกำรติดตำม ตรวจสอบผู้กระท ำผิดกำรทุจริตอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 8) จัดท ำคู่มือ/แนวทำงกำรด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพำะ ต้องแยกออกจำกคู่มือกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจำรณำให้มีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้  
  (1) วิธีกำรที่บุคคลภำยนอกจะท ำกำรร้องเรียน  
  (2) ขั้นตอน/วิธีกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน  
  (3) ส่วนงำน/เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ และ 
  (4) ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 
และประกำศเผยแพร่กระบวนกำรขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรร้องเรียนให้บุคลำกรและประชำชนทรำบโดยทั่วกัน 
 9) จัดประชุมให้ควำมรู้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนและ
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจำกช่องทำงกำรร้องเรียนต่ำงๆ ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 10) จัดท ำข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต(i30) 
 11) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 10,000 บำท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีมำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 
 ผลลัพธ์ 
 ภำคประชำชนมีบทบำทในกำรเฝ้ำระวัง และติดตำม ตรวจสอบกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ (พิจำรณำ
จำกจ ำนวนข้อร้องเรียนจำกประชำชน,จ ำนวนเบำะแสะที่ประชำชนแจ้งหน่วยงำน) 
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4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภำพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ส ำหรับผู้
ร้องเรียน 

 

ล ำดบัที ่62 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรจัดให้มีระบบและช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
2. หลักกำรและเหตผุล 
 ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหำเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีควำมรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมำกยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้ำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต่อควำมมั่นคงของชำติ เป็นปัญหำล ำดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวำงกำรพัฒนำประเทศทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมือง เนื่องจำกเกิดขึ้นทุกภำคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่ำจะเป็นภำคกำรเมือง ภำครำชกำร โดยเฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจำก
ภำยนอกสังคมว่ำเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อกำรทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรำกฏข่ำวกำรทุจริตตำมสื่อและรำยงำน
ของทำงรำชกำรอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสกำรกระจำยอ ำนำจ  และควำมศรัทธำต่อระบบกำร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงยิ่ง ส่งผลให้ภำพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก มีนโยบำยใช้หลักธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรบริหำรงำนส่งเสริมให้ภำค
ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชำชน
สำมำรถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบำะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับกำรทุจริตขององค์กร จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำ
มำตรกำรจัดให้มีระบบและช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิง
แฝก 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้มีระบบ/ช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภำพ สะดวก ปลอดภัย ส ำหรับบุคลำกร
และประชำชน 
 2) เพ่ือให้กำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ภำคประชำชนและบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลิงแฝก 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) พัฒนำระบบและช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์ ให้อยู่บนหน้ำ
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่ำงหำกจำกช่องทำงทั่วไป เพ่ือเป็นกำรคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบำะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ)
และจัดให้มีช่องทำงกำรติดตำมเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรหรือ
ควำมก้ำวหน้ำเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทรำบ 
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  2) ด ำเนินกำรให้มีเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่ำวหำบุคลำกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ 
 3) ด ำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรร้องเรียนกำรทุจริตให้บุคลำกรและประชำชนทรำบ
โดยทั่วกัน 
 4) ด ำเนินกำรจัดท ำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทรำบ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 5,000 บำท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส ำนักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีระบบและช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยส ำหรับ       
ผู้ร้องเรียน 
 ผลลัพธ์ 
 ภำคประชำชนมีบทบำทในกำรเฝ้ำระวัง และติดตำม ตรวจสอบกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ (พิจำรณำ
จำกจ ำนวนข้อร้องเรียนจำกประชำชน,จ ำนวนเบำะแสะท่ีประชำชนแจ้งหน่วยงำน) 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 


