แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
ลำดับ

รายการโครงการ (ตั้งต้น)

มิติ

งบประมาณ
(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
1

1

มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”

2

0.00

2

โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

2

0.00

3

กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน

4

0.00

4

โครงการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงและนอกเวลาราชการ

2

0.00

5

มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

3

0.00

6

กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น

4

0.00

7

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1

30,000.00

8

มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

3

50,000.00

9

มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

2

0.00

10

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชนในเขตตำบลเมืองลี

1

10,000.00

11

มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

2

0.00

กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ”
12

กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”

3

0.00

13

กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

3

0.00

14

มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน

4

0.00

2

3

4

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
ลำดับ

รายการโครงการ (ตั้งต้น)

มิติ

งบประมาณ
(บาท)

1

15

โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปี

4

0.00

16

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3

10,000.00

17

มาตรการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทรงเกียรติและดีเด่นต่าง ๆ

2

0.00

18

มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตและเครือข่ายวินัย

4

0.00

19

กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ

2

0.00

20

มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”

2

0.00

21

มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

1

0.00

22

กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี”

2

0.00

23

มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย”

3

0.00

24

มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี”

3

0.00

25

กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

4

0.00

26

โครงการถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันสำคัญ ต่าง ๆ

2

0.00

27

มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”

2

0.00

28

มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง

4

0.00

2

30,000.00

การโอน ย้าย
29

โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ดำเนินการไตรมาส
2

3

4

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
ลำดับ

รายการโครงการ (ตั้งต้น)

มิติ

งบประมาณ
(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
1

30

โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

1

0.00

31

มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2

0.00

2

3

4

และหัวหน้าส่วนราชการ
32

มาตรการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

3

0.00

33

กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เ

2

0.00

ลือกปฏิบัติ
34

มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

2

0.00

35

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย

4

0.00

4

0.00

และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
36

กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ

รวมทั้งสิ้น
** ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
ชื่อ - สกุล ผู้ออกรายงาน นายพงศกร เขื่อนคำ
คำอธิบาย
มิติ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มิติ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

130,000.00 36 36 36 36

หมายเหตุ

มิติ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปี พ.ศ.2565
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

คำนำ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็ น ชอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
ฉบับสมบูรณ์ ที่กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean
Thailand)” ซึ่งกำหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล
ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสั งคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุ จ ริ ต สกั ดกั้ น การทุ จ ริ ตเชิงนโยบายพั ฒ นาระบบป้ อ งกั น การทุ จ ริต เชิงรุก ปฏิ รูป กลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต และยกระดับ ดัชนี การรับรู้การทุจริตของประเทศไทย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
จึงได้ตระหนั กและให้ ความสำคัญ กับ การบริการจัดการ ที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒ นธรรมสุ จริตให้ เกิด
ในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 ขึ้นตามแนวทาง
ของหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช.ที่ ปช 0004/ ว 0019 ลงวันที่ 20 มีน าคม 2560 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้แนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้ องกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต ผ่ า นโครงการ/กิ จ กรรม/มาตรการต่ า งๆ ที่ เป็ น รู ป ธรรมอย่ า งชั ด เจน อั น จะนำไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง

สารบัญ
หน้า
คำนำ
ส่วนที่ 1

บทนำ

ส่วนที่ 2

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565

ส่วนที่ 3

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ

1-6
7-10
11-83

ภาคผนวก
1.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
2.แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

ส่วนที่ 1
บทนำ

บทนำ
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้
ความเสี่ ยงของการทุจริตที่มีอยู่ ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบัน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุ จ ริ ต ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การขยายตั ว ของการทุ จ ริ ต ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่
การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์สำคัญ
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารต่ า ง ๆ ของรั ฐ สามารถตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของชุ ม ชนมากขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น
แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 9 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) การทุจริตเกิดจากสภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) การทุจริตเกิดจากสภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) การทุ จ ริ ต เกิ ด จากสภาพหรื อ ลั ก ษณะปั ญ หาของการทุ จ ริ ต ที่ เกิ ด จากการขาดความรู้ ค วามเข้ าใจ
และขาดคุณธรรมจริยธรรม
5) การทุจริตเกิดจากสภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) การทุจริตเกิดจากสภาพหรือลั กษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย
ในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
7) การทุจริตเกิดจากสภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
๘) ทุจริตเวลาของทางราชการ เช่น การใช้เวลาทางราชการไปทำธุระส่วนตัว
9) ทุจริตต่อทรัพยากรของส่วนราชการ เช่น ล้างรถยนต์ส่วนตัวโดยใช้น้ำขององค์กร ดูดฝุ่นรถยนต์ส่วนตัว
โดยเครื่องดูดฝุ่นของราชการ ชาร์ตแบตโทรศัพท์ส่วนตัว
สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่
พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง
กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการ
ทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็ น ที่ยอมรับ ว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้ คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น
/ 3) ขาดกลไกล.........

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด
ดั งนั้ น จึ งมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งเป็ น ห่ ว งโซ่ ผ ลประโยชน์ ท างธุ ร กิ จ ในบางครั้งพบบริษั ท มี ก ารให้ สิ น บนแก่ เจ้ า หน้ าที่
เพื่ อ ให้ ต นเองได้ รั บ สิ ท ธิ ในการดำเนิ น งานโครงการของภาครั ฐ รู ป แบบของการผู ก ขาด ได้ แ ก่ การผู ก ขาดใน
โครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา
ช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษ
ถื อ ว่ า เป็ น เครื่ อ งวั ด ความดี ข องคน แต่ ในปั จ จุ บั น พบว่ า คนมี ค วามละอายต่ อ บาปและเกรงกลั ว บาปน้ อ ยลง
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง
คนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริต
เป็ นวิถีชีวิตเป็ นเรื่องปกติธรรมดา เห็ นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อราษฎร์
บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง

2. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลัก
แห่ งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ ข องประชาชนในท้ อ งถิ่ น และส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ ก รปกค รองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการจั ด ทำบริ ก ารสาธารณะ รวมทั้ งมี ส่ ว นร่ว มในการตั ด สิ น ใจแก้ ไขปั ญ หาในระดั บ พื้ น ที่
ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบที่กฎหมายกำหนด และต้องเป็นไป
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบี ย บบริ การราชการแผ่ น ดิ น กำหนดให้ ก ารบริห ารราชการซึ่ งรวมทั้ งราชการบริห ารส่ ว นท้ องถิ่น ต้ องเป็ น ไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่น
ยังมีปัญหาหลายประการ ที่สำคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหา
การกำกับ ดู แ ลโดยองค์ ก รที่ มี อำนาจหน้ าที่ ตามกฎหมาย และด้ ว ยเหตุ ที่ ว่านี้ ได้ มี ส่ ว นทำให้ การบริห าราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่ งไม่เป็นไปเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือ
พวกพ้ องโดยไม่ ช อบมี การกระทำในลั ก ษะที่ เป็ น การขั ดกัน แห่ งผลประโยชน์ ฝ่ าฝื นหรือไม่ ป ฏิบั ติ ตามมาตรฐาน
จริย ธรรม จากสภาพปั ญ หาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตามสื่ อสิ่ งพิมพ์ หรือสื่อประชาสั มพันธ์จะพบว่า
ภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา
/ ดังนั้น............

ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกองค์ ก ร โดยเฉพาะประชาชนให้ ได้ เข้ า มามี ส่ ว นร่ว มในการบริ ห ารงานการตรวจสอบการทำงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริตหรือการทุจริต
มีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กรซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะผู้ บ ริ ห าร ตลอดจนข้าราชการ พนั ก งาน เจ้าหน้าที่ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ทุก ๆตำแหน่ ง จะต้ องมี
จิตสำนึกค่านิยม ทัศนคติที่ดีและยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ
ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล”
แล้ว หน่วยงานองค์กรอื่นและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่านซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่จะเป็น
ตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ที่ได้เข้าร่วม
การเป็นเครือข่ายในด้านการป้องกันการทุจริตแล้วก็ทำให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลักการบริหารงานและ
การปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน
ทางคุณ ธรรมจริย ธรรม เป็ น สั งคมมิติใหม่ที่ป ระชาชนไม่เพิ กเฉยต่อการทุจริตทุกรูป แบบ โดยได้รับ ความร่วมมื อ
จากฝ่ายการเมือง หน่ วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน
เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนน
จะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่ า งจากที่ เป็ น อยู่ ในปั จ จุ บั น ไม่ ใช้ ต ำแหน่ งหน้ าที่ ในทางทุ จ ริต ประพฤติ มิ ช อบ โดยได้ ก ำหนดยุ ท ธศาสตร์
การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้ น เพื่อให้ การดำเนิ น การขับ เคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองลี จึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรม
สุจริตให้เกิดในองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี
พ.ศ.2565เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง

/ 3.วัตถุประสงค์.............

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน
1. เพื่อให้องค์การบริห ารส่วนตำบลเมืองลี ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม /เสริ ม สร้ า งให้ บุ ค ลากร ขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบลเมื อ งลี ป ฏิ บั ติ ร าชการโดยยึ ด หลั ก
ธรรมาภิบาล หลักสัปปุริสธรรม มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง
4. เพื่อให้ ระบบ และกลไกในการป้ องกันและตรวจสอบมิให้ เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติห น้าที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
5. เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม จริยธรรม
ของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง
6. เพื่ อให้ การบริ ห ารราชการขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ นไปตามหลั กบริ ห ารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี
(Good Governance)
7. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม บทบาทการมี ส่ ว นร่ ว ม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. เป้าหมาย
1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ตลอดจน
ประชาชน มีจิตสำนึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม การปฏิบัติงานด้วยหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝ่าย
2. องค์ก ารบริห ารส่ ว นตำบลเมื องลี มี ระบบการปฏิ บั ติงานที่ส ามารถป้ องกั นปั ญ หาเกี่ ยวกับ การทุ จริตและ
ประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้า หน้าที่ และสามารถจัดการกับ ปัญหากรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่างได้
3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริต ภาครัฐ
4. องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลเมื องลี ส ามารถพั ฒ นาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่ว งดุ ล
การใช้อำนาจไม่เหมาะสม การใช้ตำแหน่งหน้าที่ส่อไปในทางทุจริต
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีพัฒ นาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
6. เป็ น อีกทางหนึ่งในการช่วยกำกับ ดูแล และสอดส่อง การปฏิบัติงานของข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและ
ฝ่ายประจำ ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ไม่ให้ส่อไปในทางทุจริตและร่วมมือกับฝ่ายตรวจสอบ
ภายนอก เช่น ปปช. สตง. คตง. ในการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงาน

5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน
1. ข้ า ราชการฝ่ า ยการเมื อ ง ข้ า ราชการฝ่ า ยบริ ห าร บุ ค ลากรของ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลเมื อ งลี
รวมถึงประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุ จ ริต (Anti-Corruption) จากการปลู กฝั งหลั กคุณ ธรรม จริยธรรม หลั กธรรมาภิ บาล รวมถึงหลั กเศรษฐกิ จ
พอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน
/ 2.องค์การบริหาร..............

2. องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลเมื อ งลี ส ามารถบริ ห ารราชการเป็ น ไปตามหลั ก บริ ห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3. คณะผู้ บ ริ ห าร/สมาชิ กสภาองค์ การบริห ารส่ ว นตำบลเมือ งลี ข้าราชการและลู ก จ้างขององค์ก ารบริห าร
ส่วนตำบลเมืองลีมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน มีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
4. ประชาชนมีจิตสำนึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตของข้าราชการทั้งฝ่ายการเมือง
และฝ่ายประจำ ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
5. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกระทำการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
6. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
7. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต
8. องค์การบริ ห ารส่ ว นตำบลเมื องลี ได้ รับ การยอมรับ จากทุ กภาคส่ ว นทั้ งทางภาครัฐ ภาคเอกชนตลอดจน
ประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร
9. สามารถพั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึ ง เครื อ ข่ า ยในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ร าชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต

วิสัยทัศน์(Vision) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
“หล่อหลอมความคิด ใช้ชีวิตพอเพียง เมืองลีน่าอยู่
เลิศหรูแหล่งท่องเที่ยว กลมเกลียวพัฒนา ปลอดยาเสพติด”

ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปี พ.ศ.2565

ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
ปี ๒๕65
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

1. การสร้างสังคม 1.1 การสร้ า งจิ ต สำนึ ก และความ
ที่ไม่ทนต่อ
ตระหนั ก แก่ บุ ค ลากรทั้ งข้ า ราชการ
การทุจริต
การเมื อ งฝ่ า ยบริ ห าร ข้ า ราชการ
ก า ร เมื อ ง ฝ่ า ย ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น
และฝ่ายประจำขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1.1.1 โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

-

1.1.2 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม
แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

30,000

1.1.3 มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ”

1.2 การสร้ า งจิ ต สำนึ ก และความ
1.2.1 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนใน แก่เด็กและเยาวชนในเขตตำบลเมืองลี
ท้องถิ่น

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต

2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองใน
2.1.1 โครงการถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันสำคัญ
การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
ต่าง ๆ
2.2 ส ร้ า งค ว า ม โป ร่ ง ใส ใน ก า ร
บริห ารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง
โย ก ย้ า ย โอ น เลื่ อ น ต ำ แ ห น่ ง/
เงินเดือน และการมอบหมายงาน

-

10,000

-

2.2.1 มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ

-

2.2.2 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ

-

2.2.3 โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
2.2.4 มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการ
ประชาชน”

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและ 2.3.1 (1) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลา
ใช้ อ ำ น าจ ห น้ าที่ ให้ เป็ น ไป ต า ม การปฏิบัติราชการ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.3.1 (2) โครงการให้บริการประชาชนในช่วงเวลา
พักเที่ยงและนอกเวลาราชการ
2.3.2 มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ
อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

30,000

-

-

-

หมายเหตุ

ปี ๒๕65
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/ 2.4.1 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทรง
บุ ค คลในก ารดำเนิ น กิ จ การการ เกียรติและดีเด่นต่าง ๆ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2.4.2 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
2.5 มาตรการจัดการ ในกรณี
ได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับ
และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชน

-

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ”

-

2.5.1 (2) กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี”

-

2.5.2 (1) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”

-

2.5.2 (2) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน

-

2.5.3 มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับ เรื่องร้องเรียน
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
ว่าทุจริต และปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่
โดยมิชอบ”
3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน

-

-

3.1.1 (1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

50,000

3.1.1 (2) กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”

-

3.1.2 มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและ
หลากหลาย”

-

3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองลี”
3.2.1 (1) โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผน
อื่นๆที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3.2.1 (2) การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
3.3.2 มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

10,000

-

-

หมายเหตุ

ปี ๒๕65
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

4. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน 3.3.3 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ร่วมบริหาร กิจการขององค์กรปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
ส่วนท้องถิ่น

-

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงาน 4.1.1 โครงการจัดทำรายงานการตรวจสอบภายใน
ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ต า ม ที่ ประจำปี
คณ ะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
4.1.2 กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กำหนด

-

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมี 4.2.1 มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ส่ ว นร่ ว มตรวจสอบการปฏิ บั ติ ห รื อ ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบริห ารราชการ ตามช่อ งทางที่ การบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
สามารถดำเนินการได้
4.2.2 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

-

4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

-

-

4.2.3 กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
จากตัวแทนชุมชน

-

4.3.1 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

-

4.3.2 กิจกรรมการมี ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ

-

4 .4 เส ริ ม พ ลั งก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม 4.4.1 (1) มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รปั ชัน
ข อ ง ชุ ม ช น (Community) แ ล ะ โดยภาคประชาชน
บู ร ณ า ก า ร ทุ ก ภ า ค ส่ ว น เพื่ อ
ต่อต้านการทุจริต
4.4.1 (2) มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริตและเครือข่ายวินัย

-

หมายเหตุ

ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ

ส่วนที่ 3
มิติที่ 1 : การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้ า งจิ ต สำนึ ก และความตระหนั ก แก่ บุ ค ลากรทั้ ง ข้ า ราชการการเมื อ งฝ่ า ยบริ ห าร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ลำดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
"...ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครทำทุกคนให้เป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้
บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่อยู่ที่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากอยู่ที่การส่งเสริมคนดีได้ปกครอง
บ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ ..."
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ธรรมาภิบาล จัดเป็นแนวคิดสำคัญในการบริหารงานและการปกครองในปัจจุบัน เพราะโลกปัจจุบันได้หัน
ไปให้ความสนใจกับเรื่องของโลกาภิวัตน์และธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี หลักสัปปุริสธรรม ซึ่งเป็นธรรม
ของคนดี การรู้หลักและรู้จักเหตุ เป็นการรู้กฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลาย รู้หน้าที่ของตนเอง อันจะทำให้ปฏิบัติงานตรง
ตามหน้าที่ มีความสำนึกรับผิดชอบ ความมุ่งหมายและรู้จักผล เข้าใจวัตถุประสงค์ของงานที่ทำ ทำให้ท ำงานแล้ว
เกิดผลสัมฤทธิ์ ก่อให้เกิดประสิทธิผล รู้ตน รู้จักตนเอง ว่าโดยฐานะ เพศ กำลัง ความรู้ ความสามารถ เป็นอย่างไร
และทำการต่างๆให้สอดคล้อง รู้ประมาณ รู้จักพอดี รู้กาล รู้กาลเวลาที่เหมาะสม ระยะเวลาที่พึงใช้ในการประกอบ
กิจ หน้าที่การงาน รู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไร อย่างไร วางแผนการใช้เวลา เป็นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลนั่นเอง ธรรมาภิบาล ประกอบไปด้วยหลักการสำคัญหลายประการ แล้วแต่วัตถุประสงค์ขององค์กรที่
นำมาใช้ หลักการที่มีผู้นำไปใช้เสมอคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน การมุ่งฉันทามติ การมีสำนึกรับผิดชอบ
ความโปร่งใส การตอบสนอง ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ความเท่าเทียมกันและการคำนึงถึงคนทุกกลุ่มหรือพหุ
ภาคีและการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงเห็นความสำคัญในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด จึงได้จัดทำโครงการกิจกรรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิ บั ติ ง านและเกิ ด การพั ฒ นาองค์ ก รอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในสถานการณ์ วิ ก ฤติ ปั ญ หาการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น
ให้ลดน้อยลง จำต้องนำหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ
ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง โดยยึดหลักธรรมสัปปุริสธรรม ต่อไป

3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีความรู้
ความเข้าใจหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม
3.2 เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีทัศนคติที่
ดีต่อการทำงานและให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี นำองค์
ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
3.4 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน/ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
6. วิธีการดำเนินการ
จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 2 แนวทางคือ
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและผู้มีจิตสาธารณะเป็นอย่างไร
โดยวัฒนธรรมอำเภอนาหมื่นและท้องถิ่นอำเภอนาหมื่น
6.2 การเข้ารับการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ การฟังการบรรยายโดยพระอาจารย์วัดป่าโนนกุดหล่ม การ
บำเพ็ญจิตเสริมสร้างหลักคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาหลักพระพุทธศาสนา
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีความรู้
ความเข้าใจหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม
10.2 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีทัศนคติที่ดีต่อการ
ทำงานและให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
10.3 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี นำองค์
ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
10.4 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็ นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม
ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลาย
มากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม
สำหรับ ประชาชนปั ญหาการทำงานที่ไม่มีความสุข ปัญหาความสามัคคีในองค์กร การใช้อำนาจหน้าที่เกิน
ขอบเขตและประพฤติมิชอบ ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และปัญหาความเหลื่อมล้ำทางตำแหน่ง
เป็นต้น
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสั งกัดและได้จัดทำหลั กคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการไว้ส ำหรับในการปฏิบัติตนเพื่อให้
ตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีใน
หน้าที่ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร องค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองลีจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองลี เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม และน้อมนำเอาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองลี มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เกิดทักษะในการทำงานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทำงานให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
3.3 เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึก
ร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่ งคุณ ธรรมและสมานฉัน ท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ แก่
ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการทำความดี รู้จักการให้การเสียสละเพื่ อส่วนรวม
และการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
3.4เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน

4.เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน/ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
5.พื้นที่ดำเนินการ
- สถานปฏิบัติธรรมวัดป่าคอวัง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
- องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
- สถานปฏิบัติธรรมที่เห็นสมควรเหมาะสม
6.วิธีการดำเนินการ
จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 2 แนวทางคือ
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและผู้มีจิตสาธารณะเป็นอย่างไร โดย
วัฒนธรรมอำเภอนาหมื่นและท้องถิ่นอำเภอนาหมื่น
6.2 การเข้ารับการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ การฟังการบรรยายโดยพระอาจารย์วัดป่าคอวังการบำเพ็ญ
จิตเสริมสร้างหลักคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา
7.ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8.งบประมาณดำเนินการ
30,000.-(สามหมื่นบาท)
9.ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เข้าใจหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม และน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนิน
ชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ
10.2 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีทัศนคติที่ดีต่อการ
ทำงาน เกิดทักษะในการทำงานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
10.3 พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วมในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการทำความดี รู้จักการให้การเสียสละเพื่อส่วนรวม และการ
บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
10.4 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ 3
1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ
ในการปฏิบัติงาน และพร้อมปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทำให้เกิดการปฏิบัติราชการในหน้าที่
มีป ระสิ ทธิภ าพมากยิ่ งขึ้น เกิดความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิ บัติงานที่ ชัดเจนและเป็ นสากล เพิ่ ม
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร เป็นที่น่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มี
ส่วนได้เสีย โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจในขอบเขต และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าโดยสุจริ ตป้องกันการ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ยึดถือ ปฏิบัติราชการโดยให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานตระหนัก
ถึงคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสั งกัดและได้จัดทำหลั กคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการไว้ส ำหรับในการปฏิบัติตนเพื่อให้
ตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีใน
หน้าที่ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร องค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองลีจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองลี มีคุณธรรมจริยธรรม และน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการ
ดำเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติราชการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรได้ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
3.4 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
4.เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน/ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
5.พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

6.วิธีการดำเนินการ
6.1 นำเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.2 ประชุมชี้แจงคณะทำงาน
6.3 ดำเนินการตามโครงการ
6.4 สรุป/ประเมินผลโครงการ
7.ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8.งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9.ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีคุณธรรม จริยธรรม
และน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ
10.2 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
10.3 บุคลากรมีจิตสำนึกตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
10.4 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในเขตตำบลเมืองลี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
“เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า ” คำกล่าวนี้มีมายาวนาน หากฐานรากมั่นคงและแข็งแรงเด็กและ
เยาวชน จะเป็ นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความ
มั่นคงของชาติในอนาคต เยาวชนที่มีคุณภาพ นอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสติปัญญาที่ดีแล้ว ยัง
ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญในการดำเนินชีวิตอีกด้วย จึงจะเป็นบุคคลที่เรียกว่ าเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ มีภูมิคุ้มกัน ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
พระพุทธศาสนา ถือเป็นแหล่งรวมหลักธรรมคำสอน ต้นแบบ และระบบจริยธรรมของสังคมไทย เด็ก
และเยาวชนควรได้รับการศึกษา เรียนรู้ คำสอนทางพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติของชาวพุทธ เพื่อเตรียม
ตัวให้พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตและบทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติในสังคม ได้อย่างกลมกลืน ภายใต้สถานการณ์
ที่อาจจะมีทั้งดีและไม่ดีเกิดขึ้น โดยสามารถแยกแยะชั่วดี และเลือกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม และพัฒนาจิตใจแก่เด็กและเยาวชน เป็นหน้าที่ของทุกองค์กร ที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก
ตลอดจนให้การสนับสนุนในการเสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี เป็นที่ต้องการของสังคม และประชาชน
ทั่วไปให้สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขได้ เด็กและเยาวชนที่ขาดคุณธรรมก็เหมือนกับต้นไม้ที่ขาด
รากแก้ว ไม่สามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ขาดความสมดุลเช่นปัจจุบันได้ บ้าน วัด โรงเรียน ตลอดจน
สถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความร่วมมือในการจัดการอบรม ให้ความรู้ที่ถูกต้อง สร้างความเชื่อและ
ความเห็นให้ตรง ตลอดจนติดตาม เฝ้าระวังภัยสังคมต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนอยู่ทุกขณะด้วย
ที่สำคัญ คือ สถาบั น ครอบครัว พ่อแม่ ต้องเอาใจใส่ให้ การสนใจต่อลูกให้ มากเป็นพิเศษ สอนลูกให้ มีความ
พัฒนาการไปตามวัย สร้างค่านิยมการบริโภคที่ถูกต้อง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่รุดหน้า เทคโนโลยีที่ทันสมัย วัฒนธรรมต่างชาติที่รุกคืบเข้ามา
กลืนกินวัฒนธรรมไทยอย่างค่อยเป็นค่อยไป สังคมโลกาภิวัตน์ โลกแห่งโซเซียล เจริญเติบโตในประเทศไทยแต่
ปัญหาทางสังคมก็มากขึ้นตามเป็นลำดับ เด็กและเยาวชนเจริญวัย ก็ต้องคลุกคลีอยู่กับปัญหารอบด้าน ดังนั้น
แนวโน้มการพัฒนาจึงหันมาพัฒนาจิตใจและพัฒนาคนให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุของค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน
เป็นอย่างมาก และเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล จึงได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและ
เยาวชนขึ้น เพื่อเสริมสร้างรากแก้วเป็นต้นกล้าที่มีฐานมั่นคงและมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีต่อไปในสังคม

3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ในการ
ดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
3.2 เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม สร้างความตระหนักในการสร้างสุข
ภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปัญญา โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
3.3 ปลูกจิตสำนึก เด็กและเยาวชน ให้ทำความดี ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข และสิ่งเสพติด สร้างพลัง
ในการลด ละ เลิก อบายมุขทั้งหลาย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็กและเยาวชนในเขตตำบลเมืองลี จำนวน 200 คน
5. พื้นที่ดำเนินการ
- สถานปฏิบัติธรรมวัดบ้านป่าซาง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
- องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
- สถานปฏิบัติธรรมที่เห็นสมควรเหมาะสม
6. วิธีการดำเนินการ
จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและผู้มีจิตสาธารณะเป็นอย่างไร โดย
วัฒนธรรมอำเภอนาหมื่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีและคณะครูโรงเรียนบ้านเมืองลี โรงเรียนบ้าน
ค้อเมืองแสน ที่ได้รับมอบหมาย
6.2 การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะนอกสถานที่ เช่น วัด สวนสาธารณะ คูคลอง หนองบึง
ถนนสาธารณะ เพื่อส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือสังคม แบ่งปันและเห็นคุณค่าการเสริมสร้างสังคม
แห่งความดีมีคุณธรรม
6.3 การเข้ารับการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ การฟังการบรรยายโดยพระอาจารย์วัดป่าโนนกุดหล่ม การ
บำเพ็ญจิตปลูกจิตสำนึกเสริมสร้างหลักคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. งบประมาณดำเนินการ
10,000.-(หนึ่งหมื่นบาท)
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เด็กและเยาวชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ในการ
ดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
10.2 เด็กและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรม สร้างความตระหนักในการ
สร้างสุ ขภาวะทางจิ ต สุ ขภาวะทางสั งคม และสุ ขภาวะทางจิตวิญ ญาณหรือปั ญ ญา โดยใช้ห ลั กธรรมเป็ น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
10.3 เด็กและเยาวชน มีจิตสำนึกในการทำความดี ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข และสิ่งเสพติด สร้าง
พลังในการลด ละ เลิก อบายมุขทั้งหลาย

มิติที่ 2 : การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
ลำดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ : โครงการถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กำหนดเป็ น นโยบายในการจั ด พิธีถวายสั ต ย์ปฏิ ญ าณเพื่ อเป็ นข้ าราชการที่ ดีและพลั งของแผ่ นดิ น ปลู กฝั ง
อุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็ นประจำทุกปี ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัว นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงได้จัดโครงการพิธีถวายสัตย์ปฏิญ าณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดินขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและประชาชนทั่วไปขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ถวายเป็นราชสักการะ ราชสดุดี แด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในทุกปีนั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี จึงได้จัดโครงการพิธี
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ความรักษ์ ความสามัคคีของปวงชนชาวไทย
3.2 เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ มุ่งมั่น และซื่อสัตย์สุจริตต่อ
หน้าที่และต่อสังคม
3.3 เพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต การเสียสละเพื่อส่วนรวม การ
ทำงานด้วยจิตสาธารณะ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและตามประมวลคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีที่ได้ประกาศใช้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
6. วิธีการดำเนินการ
เข้าร่วมกิจกรรมในงานสำคัญต่าง ๆ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ความรักษ์ ความสามัคคีของปวงชนชาวไทย
10.2 ผู้บริห ารได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ มุ่งมั่น และซื่อสัตย์
สุจริตต่อหน้าที่และต่อสังคม
10.3 เกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต การเสียสละเพื่อส่วนรวม การทำงาน
ด้วยจิ ตสาธารณะ โดยยึ ดหลั กธรรมมาภิ บ าลและตามประมวลคุณ ธรรมจริยธรรมในการปฏิ บั ติงานข อง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีที่ได้ประกาศใช้

2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงาน
ลำดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ : โครงการมาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่ อ ประโยชน์ ข องราชการในการปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความคล่ อ งตั ว รวดเร็ ว และเที่ ย งธรรม
เป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการ
การบริ ห ารงานบุ ค คลและการบริ ห ารจั ด การ เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย โปร่ งใส ถู ก ต้ อ ง เที่ ย งธรรม
ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. นั้น
ดังนั้ น องค์การบริห ารส่ วนตำบลเมืองลี ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หนึ่ง ที่ใช้ห ลั กการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึ งได้จัดทำมาตรการออกคำสั่งมอบหมายของ
นายกองค์ ก รป กครองส่ ว นท้ องถิ่ น ป ลั ด องค์ ก รป กครองส่ ว นท้ องถิ่ น และหั ว หน้ าส่ ว นราชการ
ในการปฏิบัติราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อประโยชน์ของราชการในการปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม
3.2 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง
เกี่ยวกับการให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ
3.3 เพื่อให้การให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรม ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท.
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร ปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการของอบต.
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
6. วิธีการดำเนินการ
1. จัดทำมาตรการมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
2. ประชุมผู้บริหาร ปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการของอบต.
3. ออกคำสั่งมอบหมาย
4. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม
10.2 เป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง
เกี่ยวกับการให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ
10.3 การให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรม ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท.

ลำดับที่ 7
1. ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องการทำความ
ตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะของ อปท. ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง โดยกำหนด
เกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลในการประเมินผลและ
ประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะของ อปท. นั้น
เนื่องจากปัญหาที่ได้พบเจอเสมอในการปฏิบัติราชการนั้น คือ การให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
ราชการจะมี ห ลายขั้ น ตอน ซึ่งผู้ ม ารั บ บริ การจึงไม่ รู้ ว่าจะเริ่ม ต้ น ที่ ไหน อย่า งไร ต้ อ งใช้ เสี ย เวลาในการ
ดำเนินการมากน้อยเพียงใด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีได้เล็งเห็นปัญหา จึงได้มีกิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริ ก ารประชาชนเพื่ อ ให้ เกิ ด ความพึ งพอใจแก่ ป ระชาชนโดยทั ด เที ย มกัน และไม่ เลื อ ก
ให้บริการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อประโยชน์ของราชการในการปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม
3.2 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง
เกี่ยวกับการให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ
3.3 เพื่อให้การให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรม ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของอปท.
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร ปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการของอบต.
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
6. วิธีการดำเนินการ
6.1. จัดทำมาตรการมอบหมาย
6.2. ประชุมผู้บริหาร ปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการของอบต.
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม
10.2 เป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง
เกี่ยวกับการให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ
10.3 การให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรม ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท.

ลำดับที่ 8
1. ชื่อโครงการ : โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานส่วนท้องถิ่นก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยจุ ดมุ่งหมายที่ต้องการให้ผู้คนในท้องถิ่นได้มีโอกาสดูแล
จัดการความต้องการพื้นฐานต่าง ๆ ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ด้วยคนในพื้นที่ย่อมทราบปัญหาความ
ต้องการของตนและผู้คนในพื้นที่ที่ตนพักพิงอยู่เป็นประจำได้ดีกว่า ดังนั้ น ในการดูและจัดการงานขององค์กร
เพื่อที่จะบรรลุ สู่เป้ าหมายดังกล่ าว จำเป็ น อย่างยิ่งที่ผู้บริห ารจัดการองค์กรต้องศึกษาและเรียนรู้ปัญ หาที่
เกิดขึ้น จากขั้น ตอนและกระบวนการทำงาน ความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ประกอบการทำงานว่าแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรมี
ประสิ ท ธิภ าพเพี ย งพอที่ จ ะก่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิผ ลในการทำงานหรือ ไม่ ซึ่ งการศึ ก ษาเรีย นรู้ในสิ่ งเหล่ านี้
การศึกษาจากข้อมูลที่พบเห็นอยู่ในองค์กรได้กระทำลงไป คงไม่มีผู้ใดจะชี้ภาพให้เห็นได้ดีเท่าที่ต้องรับผลการ
กระทำจากสิ่งที่องค์กร และเจ้าหน้าที่ในองค์กรได้ปฏิ บัติลงไปซึ่งก็คือ ประชาชนในพื้นที่ที่เข้ามารับบริการ
จากองค์กรนั้นเอง
จากภาพสะท้อนดังกล่าวข้างต้นถือได้ว่า เป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ต้องมีการรักษาคุณภาพให้คง
อยู่เพื่อรักษาระดับความพึงพอใจที่มากที่สุดให้ได้ เมื่อใดที่ก้าวถึงระดับสูงแล้วสิ่งนี้จะเป็ นตัวชี้วัดให้เห็นว่า
การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่ นตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้บรรลุสู่จุดหมายของการ
ปฏิบัติงาน ในด้านการให้บริการแก่ประชาชนในท้องที่อันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตนแล้ว เมื่อเป็นเช่นนั้น
คณะผู้ บ ริ ห ารตลอดจนเจ้าหน้ าที่ขององค์กรย่อมได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในท้องถิ่นในการที่จะ
มอบหมายให้เป็นผู้ดูแลจัดการท้องถิ่นของตนต่อไปเป็นระยะเวลาอีกยาวนาน
ดังนั้นการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินโครงการเพื่อนำผล
ที่ได้รับ นำมาซึ่งการแก้ไข ปรับ ปรุง ทบทวน เปลี่ ยนแปลงในการปฏิบัติงานและเพื่อสนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนผู้ มาใช้บริการได้ตรงจุดและเป้าหมายมากที่สุด องค์การบริห ารส่วนตำบลเมืองลี ได้
เล็งเห็น ความสำคัญ จึงได้มีโครงการสำรวจความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยหน่วยงานที่ให้บริการรับสำรวจ
สอบถามประมวลผลซึ่งได้รับ การรับ รองจากกรมส่งเสริม ฯ เพื่อให้ ได้ข้อมูล ที่เป็นจริง ถูกต้องและแม่นยำ
ในการนำข้อมูลมาใช้ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาแก้ไข ปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน
3.2 เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนผู้มาใช้บริการได้ตรงจุดและเป้าหมายมากที่สุด
3.3 เพื่อให้การบริหารจัดการด้านบริการมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลในการ
ทำงานเกิดความพึงพอใจต่อผู้มาใช้บริการอย่างสูงสุด
3.4 เพือ่ ให้เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ กระตุ้นการทำงาน
เพื่อให้มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพในการทำงานในด้านบริการสาธารณะ

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
6. วิธีการดำเนินการ
1. จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน
2. ประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้าง
3. จ้างเหมาหน่วยงานที่รับสำรวจ
4. สำรวจ ประมวลผล
5. การรายงานติดตามและประเมินผล
6. ประชุมเพื่อพิจารณา แก้ไข ปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. งบประมาณดำเนินการ
30,000.- (สามหมื่นบาท)
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เกิดความพึงพอใจต่อผู้มาใช้บริการอย่างสูงสุด
10.2 คะแนนที่ได้รับในแต่ละด้านอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ยอมรับได้
10.3 การให้บริการด้านบริการสาธารณะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสถูกต้องเที่ยงธรรมตาม
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. อยู่ในเกณฑ์ระดับดี

ลำดับที่ 9
1. ชื่อโครงการ : โครงการมาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องการทำความ
ตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะของ อปท. ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน
เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนในท้ อ งถิ่ น ได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง
โดยกำหนดเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลในการ
ประเมินผลและประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะของ อปท. นั้น
เนื่องจากปัญหาที่ได้พบเจอเสมอในการปฏิบัติราชการนั้น คือ การให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
ราชการจะมี ห ลายขั้ น ตอน ซึ่ งผู้ ม ารั บ บริ การจึงไม่ รู้ ว่าจะเริ่ม ต้ น ที่ ไหน อย่า งไร ต้ อ งใช้ เสี ย เวลาในการ
ดำเนิ น การมากน้ อยเพีย งใด องค์การบริห ารส่วนตำบลเมืองลีได้เล็งเห็ นปัญ หา จึงได้มี โครงการมาตรการ
“ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” การจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกให้บริการ ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อประโยชน์ของราชการในการจัดการด้านการบริการสาธารณะ
3.2 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง
เกี่ยวกับการให้บริการ
3.3 เพื่อให้การให้บริการด้านสาธารณะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรมโดย
ทัดเทียมเสมอภาค ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท.
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
6. วิธีการดำเนินการ
1. จัดทำมาตรการมอบหมายงาน
2. ประชุมผู้บริหาร ปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการของอบต.
3. วางนโยบายในการให้บริการสาธารณะอย่างชัดเจน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การปฏิบัติงานด้านบริการด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม
10.2 เป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง
เกี่ยวกับการให้บริการด้านบริการสาธารณะ
10.3 การให้บริการสาธารณะมีความชัดเจน ลดระยะเวลาขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมได้
เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ใช้บริการ

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ลำดับที่ 10
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 52 กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่น จั ดทำหลั กเกณฑ์ การบริห ารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี โดยอย่างน้ อยต้อ งมีห ลั กเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประช าชน
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดแก่ผู้มารับบริการ สามารถลดขั้นตอน
และระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว
เพื่ อให้ การประเมิน การบริ ห ารจั ด การบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เป็ น ไปด้ว ยความเรียบร้อ ยเกิ ด
ประโยชน์ สุขต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภ าพและความคุ้มค่าสามารถลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง องค์การบริหารส่ว นตำบล
เมือ งลี จึ งได้ จั ดทำโครงการปรั บ ปรุ งกระบวนการทำงานหรือลดขั้น ตอนการทำงานหรือ การบริการเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยเสมอภาคและเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นระเบียบและขั้นตอน
อย่ างชัดเจน โดยมีการแสดงแผนผังรายละเอียดของงานบริการ ระยะเวลาในการปฏิ บัติง านให้ แล้ วเสร็จ
มีแผนภูมิและรายละเอีย ดผู้ ให้ บ ริการ โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒ นาการบริห ารจัดการที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการประชาชน
3.2 เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนมากขึ้น
3.3 เพื่อรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการมารับบริการจากหน่วยงาน
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
3.5 เพื่อให้การให้บริการด้านสาธารณะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ถูกต้อง เที่ ยงธรรมโดย
ทัดเทียมเสมอภาค ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท.
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

6. วิธีการดำเนินการ
1. แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
2. ประชุมคณะทำงานเพื่อสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาในการให้ บ ริการที่ ส ามารถปฏิ บัติได้จริงและพิ จารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ ผู้ บั งคั บบั ญ ชา
สามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ การอนุมัติ การอนุญาต หรือการปฏิบัติราชการใด ๆ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา
3. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลให้ ป ระชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งจัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้
ประชาชนทราบ
4. มีระบบการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
5. ติดตามรายงานการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นข้อร้องเรียน ปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทราบ
6. ประชุมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติเพื่อประสิทธิผลในการบริการ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทำให้ภ าพลักษณ์ ขององค์การบริห ารส่วนตำบลเมืองลี เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทำให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีมากยิ่งขึ้น

ลำดับที่ 11
1. ชื่อโครงการ : โครงการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงและนอกเวลาราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 52 กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่น จั ดทำหลั กเกณฑ์ การบริห ารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี โดยอย่างน้ อยต้อ งมีห ลั กเกณฑ์
เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน จัดให้มีความปลอดภัยในอาคาร
สถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ ตลอดจนให้มีบริการในช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มา
ใช้ บ ริ ก ารให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ องการของประชาชน เกิ ด ความพึ งพอใจอย่างสู งสุ ด แก่ ผู้ ม ารับ บริก าร
สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงได้จัดทำโครงการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง
และนอกเวลาราชการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยเสมอภาคและเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
ตลอดจนจัดให้มีความปลอดภัยในอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดกรอบแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตามกฎหมาย ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนมากขึ้น
3.2 เพื่อรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการมารับบริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
3.4 เพื่อให้การให้บริการด้านสาธารณะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรมโดย
ทัดเทียมเสมอภาค ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท.
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
6. วิธีการดำเนินการ
6.1. แต่งตั้งผู้อยู่เวรยาม ผู้ตรวจเวรยามในวันหยุด และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนช่วงพัก
เที่ยง ประจำเดือน
6.2. มีระบบการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกล่าว
มาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
6.3. ติดตามรายงานการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นข้อร้องเรียน ปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทราบ
6.4. ประชุมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติเพื่อประสิทธิผลในการบริการ

1. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทำให้ภ าพลักษณ์ ขององค์การบริห ารส่วนตำบลเมืองลี เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทำให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีมากยิ่งขึ้น

ลำดับที่ 12
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาตสั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อประโยชน์ของราชการในการปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม เป็นการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรม ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของอปท. นั้น
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนึ่ง ที่ทำงานใกล้ชิด
ประชาชนและได้ ใช้ ห ลั กการบริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลและการบริห ารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี จึงได้จั ดทำ
มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาตสั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการก่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน สะดวกและรวดเร็วในการบริหารจัดการงานบริการสาธารณะและการให้บริการด้านต่าง ๆ ตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนที่มารับบริการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อประโยชน์ของราชการในการปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม
3.2 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง
เกี่ยวกับการให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ
3.3 เพื่อให้การให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรม ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท.
3.4 ทำให้ ภ าพลั ก ษณ์ ขององค์ก ารบริห ารส่ ว นตำบลเมือ งลี เปลี่ ยนไปในทิ ศทางที่ ดีขึ้น และทำให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีมากยิ่งขึ้น
3.5 ประชาชนผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการให้บริการอย่างสูงสุด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
6. วิธีการดำเนินการ
1. จัดทำมาตรการมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
2. ประชุมผู้บริหาร ปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการของอบต. เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้าง
3. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
4. รายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
5. ประชุมรับทราบ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลในจุดที่บกพร่องเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษาฯ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม
10.2 เป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง
เกี่ยวกับการให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ
10.3 การให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรม ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท.
10.4 เกิดความพึงพอใจในระดับดี ในการบริการของเจ้าหน้าที่/พนักงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองลี

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์
ลำดับที่ 13
1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทรงเกียรติและดีเด่นต่างๆ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีนโยบายที่จะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรทั้งในองค์กรและนอกองค์กรในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เป็นคัดเลือกผู้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา
ตำบลและเป็นผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี สำหรับเยาวชนและสังคม (คนดีศรีเมืองลี)
เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่
ประจักษ์ และแบบอย่างที่ดีให้แก่ตำบล ทำให้ผู้ได้รับเครื่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติ งาน
หรือในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างทรงเกียรติ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อประกาศเกียรติ คุณบุคคลที่ทรงเกียรติและดีเด่น ในด้านต่าง ๆ ที่ได้รับคัดเลือกจาก
คณะกรรมการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทรงเกียรติและดีเด่นในด้านต่าง ๆ
3.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเป็นผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม
3.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ได้รับเครื่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
3.4 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดขี องตำบลและสังคมต่อไป
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ผู้มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ หมู่ 1- 7
4.2 บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
4.3 บุคลากรในหน่วยงานราชการอื่นที่อยู่ในเขตตำบลเมืองลี
5. พื้นที่ดำเนินการ
หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
6. วิธีการดำเนินการ
6.1 เขียนโครงการ
6.2 เสนอโครงการต่อผู้บริหาร
6.3 ออกหนังสือเชิญคณะกรรมการประชุมเพื่อคัดเลือก
6.4 ประชุมคัดเลือกบุคคลที่ทรงเกียรติและดีเด่นในด้านต่าง ๆ
6.5 ประกาศผลและมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
6.6 ประกาศประชาสัมพันธ์ ไปยังหน่วยงานอื่น หอกระจายข่าว ประชาสัมพันธ์ในระดับหมู่บ้าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว๊ปไซด์ อบต.เมืองลี จดหมายข่าว

7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคคลที่ทรงเกียรติและดีเด่นในด้านต่างๆ ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ
10.2 ทำให้ประชาชนเป็นผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม
10.3 ผู้ได้รับเครื่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
10.4 ทำให้เป็นแบบอย่างที่ดขี องตำบลและสังคมต่อไป

ลำดับที่ 14
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน ได้ ให้ ความหมายของจิตสำนึกทางสั งคม หรือ จิต สำนึ กสาธารณะว่า คือการ
ตระหนักรู้และคำนึ งถึงส่วนรวมร่วมกัน หรือการคำนึงถึงผู้อื่นที่ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่ มเดียวกัน ความเจริญ
ทางด้านวัตถุปัจจุบัน ทำให้สังคมมีค่านิยม ให้ความสำคัญและแสวงหาเงินทองอำนาจ มากกว่าให้ความสำคัญ
ด้านจิตใจ สังคมจึงกลับเสื่อมโทรมลง ปัญ หามากมาย การปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคมจึงควรเกิดขึ้นในสังคม ด้วยเหตุนี้จึงมีการกล่าวถึงคำว่า "จิตสาธารณะ" มากขึ้นเพื่อประโยชน์ที่จะ
เป็นแนวคิดต่อตนเอง อันจะสร้างประโยชน์ ก่อให้เกิดการพัฒนาแก่สังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มี
นโยบายที่จะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรทั้งในองค์กรและนอกองค์กรในด้านผู้
มีจิตสาธารณะ เพื่อคัดเลือกผู้มีจิตสาธารณะ เสียสละ การแสดงออกเพื่อสังคมส่วนรวม เป็นการบริการชุมชน
ทำประโยชน์เพื่อสังคม และร่วมมือในการพัฒนาตำบล เป็นผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่าง
ที่ดี สำหรับเยาวชนและสังคม(คนดีศรีเมืองลี) เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในการเป็นผู้ที่เสียสละทั้งกำลัง
กาย กำลังทุนทรัพย์และกำลังสมอง โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในการพัฒ นาตำบลเมืองลี มีผลงานดีเด่นเป็นที่
ประจักษ์ และแบบอย่างที่ดีให้แก่ตำบล ทำให้ผู้ได้รับเครื่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
หรือในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างทรงเกียรติอย่างภาคภูมิ
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลเมื องลี จึง ได้ด ำเนิ น การจัด ทำโครงการเสริม สร้างคุ ณ ธรรม จริย ธรรม
และยกย่องเชิดชูเกียรติ ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะการแสดงออกเพื่อสังคมส่วนรวม เป็นการบริการชุมชน
ทำประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อประกาศเกียรติคุณผู้มีจิตสาธารณะ ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองลี ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีจิตสาธารณะ
3.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเอาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ
3.3 เพื่อส่งเสริมประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลของตนเอง
3.4 เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้มีจิตสาธารณะ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชน หมู่ 1 - 7
5. พื้นที่ดำเนินการ
หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
6. วิธีการดำเนินการ
6.1 เขียนโครงการ
6.2 เสนอโครงการต่อผู้บริหาร
6.3 ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือก
6.4 ประชุมคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

6.5 ประกาศผลและมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
6.6 ประกาศประชาสัมพันธ์ ไปยังหน่วยงานอื่น หอกระจายข่าว ประชาสัมพันธ์ในระดับหมู่บ้าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว๊ปไซด์ อบต.เมืองลี จดหมายข่าว
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
9.1 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
9.2 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
9.3 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคคลผู้มีจิตสาธารณะ ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ
10.2 ทำให้ประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะเพิ่มขึ้น
10.3 ผู้ได้รับเครื่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
10.4 ทำให้เป็นแบบอย่างที่ดขี องตำบลและสังคมต่อไป

2.5.มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
ลำดับที่ 15
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลั ก การและเหตุ ผ ล/ที่ ม าของโครงการตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้ มี ข้ อ แนะนำเกี่ ย วกั บ แนวทาง
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนะนำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่งดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพิ่มเติมในเรื่องการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติ
ราชการตามหนังสือ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการ
การปฏิบั ติราชการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ด้านการบริห ารจัดการ ข้อ 2 การบริห ารเพื่ อให้ เกิ ด
ผลสั ม ฤทธิ์ต่ อภารกิจ ของ อปท. ข้ อ 2.6 อปท.ดำเนิ น การจัด ทำข้อ ตกลงในการปฏิ บั ติ ราชการระหว่าง
ส่ ว นราชการกับ ผู้ บ ริ ห ารเพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามข้ อแนะนำและมาตรฐานการปฏิ บั ติ ราชการตลอดจนตั ว ชี้วั ด
ในเรื่องต่าง ๆ นั้น
ดังนั้ น องค์การบริ ห ารส่ ว นตำบลเมื องลี จึงได้จั ดบั น ทึก ข้อตกลงการปฏิ บัติ ราชการ เพื่ อให้ การ
ปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐโดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการทำงานที่
ชัดเจน ตลอดจนมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ งานตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อประโยชน์ของราชการในการปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม
3.2 เพื่อเป็นการบริหารงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท.
3.3 เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐโดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน
และ เป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน
3.4 เพื่อกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
3.5 เพื่อให้การให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรม ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท.
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร ปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการของอบต.
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
6. วิธีการดำเนินการ
1. ประชุมผู้บริหาร ปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการของอบต.
2. จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
3. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ตัวชี้วัด รายงานผลติดตามต่อผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ยกระดับการปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม
10.2 เป็นการบริหารงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท.การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐโดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน และเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน
10.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ชี้วัดผลการดำเนินงานระดับดี

ลำดับที่ 16
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนะนำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์บริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีเพิ่มเติมในเรื่องการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการตามหนั งสือ ที่ มท 0892.4/ว
435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 2 การบริหารเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท. ข้อ 2.6
อปท. ดำเนิน การจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร เพื่อให้ เป็นไปตาม
ข้อแนะนำและมาตรฐานการปฏิบัติราชการตลอดจนตัวชี้วัดในเรื่องต่าง ๆ นั้น
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงได้จัดบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงาน
ส่วนตำบลกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
ที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อประโยชน์ของราชการในการปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม
3.2 เพื่อเป็นการบริหารงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท.
3.3 เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน และเป้าหมายการ
ทำงานที่ชัดเจน
3.4 เพื่อกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
3.5 เพื่อยกระดับการปฏิบัติราชการให้สูงขึ้น เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร ปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการของอบต.
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
6. วิธีการดำเนินการ
1. ประชุมผู้บริหาร ปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการของอบต.
2. จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
3. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ตัวชี้วัด รายงานผลติดตามต่อผู้บริหารทราบ

7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ยกระดับการปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม
10.2 เป็นการบริหารงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท.การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐโดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน
10.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ชี้วัดผลการดำเนินงานระดับดี

ลำดับที่ 17
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในยุคปัจจุบันนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในทุกองค์กรนั้นเป็นปัญหาเรื้อรังมาเป็นเวลาช้านาน
มาก สังคมไทยในสายตาของหลายๆคนอาจจะมองได้หลายมุมมองไม่ว่าจะเป็นในแง่สังคมที่มีวัฒนธรรมอันดี
งาม สังคมของการเอื้ออาทร สังคมของการอุปถัมภ์กัน เป็นต้น แต่ถ้ามองอีกมุม หนึ่งแล้วสังคมไทยก็มีอีก
หลายปัญหา ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาโสเภณี เป็นต้น แต่มีปัญหาหนึ่งที่คนไทย
อาจจะลืมนึกถึง หรือ ไม่ให้ความสำคัญต่อปัญหานี้มากเท่าที่ควร นั้นก็คือ ปัญหาการคอรัปชั่น คอรัปชั่น คือ
“พยาธิของระบบราชการ” ส่วนสาเหตุที่ ทำให้เกิดการ คอรัปชั่นนี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุ หลายปัจจัย
ด้วยกัน เช่น ความยากจนของข้าราชการชั้นผู้น้อย การขัดกันของผลประโยชน์( Conflicts of interest) การ
ทุจริตโดยนโยบาย (corruption by public policy) เป็นต้น ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดการคอรัปชั่นนี้อาจเกิด
จากหลายสาเหตุ หลายปัจจัยด้วยกัน เช่น ความยากจนของข้าราชการชั้นผู้น้อย การขัดกันของผลประโยชน์
(Conflicts of interest) การทุจริตโดยนโยบาย ( corruption by public policy) เป็นต้น
การที่จะแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น ได้ต้องใช้หลาย วิธีการเข้าช่วย หรือ ร่วมกันแก้ไขโดยมวลรวม โดยมี
ทฤษฎีหลายๆอย่างแตกต่างกันออกไป เช่น “หลักนิติรัฐ” กล่าวคือ รัฐที่อยู่หรือปกครอง ภายใต้กฎหมาย หรือ
ใช้กฎหมายควบคุม “หลั กการตรวจสอบอำนาจรัฐ ” กล่าวคือ เป็นการตรวจสอบอำนาจรัฐโดยองค์กร ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน โดยปัจจุบัน ในสังคมไทยได้มีกลุ่มคนบางส่วน หรือหลายๆองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและ
เอกชน ในการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เป็นต้น ส่วนในการ
ตรวจสอบการทำงานของรัฐโดยภาคเอกชนนั้น เช่น องค์กรเอกชนอิสระ (NGO) กลุ่มนักศึกษา กลุ่มมวลชน
ต่างๆ เป็นต้น ดังนั้น ไม่ว่าภาครัฐและเอกชน จึงควรสร้างสรรค์สังคมและร่วมขจัดปัญหา การคอรัปชั่นไปจาก
สังคมไทย โดยไม่ว่าจะเป็น จาก “การปลูกฝั่งเยาวชน” ให้มีแนวความคิดที่รังเกียจ และต่อต้านการคอรัปชั่น
“สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ”ให้แก่สังคม เหล่านี้เองที่จะเป็นเส้นทางที่จะนำไปสู่การลดลงของปัญหา
ดังกล่าว และอาจทำให้ปัญหาดังกล่าวหมดไปจากสังคม
ดังนั้ น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้ เล็ งเห็นปัญหาการแก้ไขและการปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบในองค์กร สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กร สร้างสรรค์สังคมและร่วมขจัดปัญหา การ
คอรัปชั่นไปจากสังคมไทย ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กร สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่สังคม
3.2 เพื่อสร้างสรรค์สังคมและร่วมขจัดปัญหา การคอรัปชั่นไปจากสังคมไทย

3.3 เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทำให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อการทำงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองลียิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร ปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการของอบต.
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
6. วิธีการดำเนินการ
1. ประชุมผู้บริหาร ปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการของอบต.
2. จัดทำบันทึกข้อตกลงการร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ
3. อำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานที่เข้าตรวจสอบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษาฯ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้าง มีค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กร
10.2 ขจัดปัญหา การคอรัปชั่นไปจากสังคมไทย
10.3 ลดปัญหาการขัดกันของผลประโยชน์ (Conflicts of interest) การทุจริตโดยนโยบาย
(corruption by public policy) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Analysis) ในกระบวนการมีส่วนร่วม
ของการดำเนินโครงการของภาครัฐ
10.4 เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีเปลี่ยนไป
ในทิศทางที่ดีขึ้นและทำให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เมืองลียิ่งขึ้น

ลำดับที่ 18

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบาย ด้านการ
ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี ธ รรมมาภิ บ าลและสนั บ สนุ น การป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ เช่น ปรับ ปรุงระบบราชการให้ทันสมัย โปร่งใส และยกระดับสมรรถนะของ
หน่วยงานของรัฐให้สามารถให้บริการเชิงรุก ในรูปแบบของการเพิ่มศูนย์รั บเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนใน
ต่างจังหวัด ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ให้การบริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบบริการร่วม ณ จุดเดียว
( One Stop Service) ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็น
ข้ า ราชการและความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ควบคู่ กั บ การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ป้ อ งกั น
และปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ปรับปรุงและจัดให้
มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในภาครัฐทุกระดับ
เพื่อให้ การบริการในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สะดวกรวดเร็วในการให้บริการให้ คำแนะนำ
และคำปรึกษาปัญหาความเดือดร้อน ช่วยเหลือในด้านการดำเนินการแก้ไขปัญหา ประสานงานกับหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น องค์การบริห ารส่วนตำบลเมืองลี จึงได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน /
ร้องทุกข์ ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อสนับสนุนนโยบายการป้ องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบใน
ภาครัฐ ของรัฐ บาล และสนับ สนุน การขับ เคลื่อ นยุท ธศาสตร์ช าติว่า ด้ว ยการป้อ งกัน และปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖4)
(๒) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ ด ำรงธรรมระดั บ ตำบล ศู น ย์ ด ำรงธรรมอำเภอ
ให้ มีจิ ตสำนึ กคุณธรรม จริ ย ธรรม ความซื่อสั ตย์ สุ จริต นำไปสู่ การปฏิบัติราชการแบบธรรมาภิบาล
(3) เพื่ อ อำนวยความสะดวกแก่ ป ระชาชนให้ ค ำแนะนำและคำปรึ ก ษา ปั ญ หาความเดื อ ดร้อ น
ช่วยเหลือในด้านการดำเนินการแก้ไขปัญหา ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(4) เพื่อให้ การบริการในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ชัดเจนและการให้บริการสะดวกรวดเร็ว
เป็นธรรมและเที่ยงตรง โดยเสมอภาคและเท่าเทียมทุกชนชั้นโดยไม่เลือกปฏิบัติ
(5) เพื่ อเสริมสร้างแนวคิดยึ ดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบั ติงาน ที่มุ่งเน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้
ซื่อสัตย์สุจริต สร้างทัศนคติ ค่านิยม ต่อต้านผู้มีความประพฤติในทางทุจริตคอรัปชั่น และพร้อมเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้แก่ครอบครัวและสังคม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
5. พื้นที่ดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
6. วิธีการดำเนินการ
1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
2. ดำเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. รายงานผลการดำเนินการและแจ้งความคืบหน้าให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ปัญหาความเดือดร้อน ความขัดแย้งในชุมชนลดลง
10.2 ปัญหาความเดือดร้อน ความขัดแย้งในชุมชนได้รับการแก้ไขและไกล่เกลี่ย
10.3 ประชาชนมีที่พึ่งพิงด้านกฎหมายและเข้ารับบริการปรึกษาปัญหาด้านต่างๆ
10.4 เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทำให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อการทำงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองลี ยิ่งขึ้น

ลำดับที่ 19

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบาย ด้านการ
ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี ธ รรมมาภิ บ าลและสนั บ สนุ น การป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ เช่น ปรับ ปรุงระบบราชการให้ทันสมัย โปร่งใส และยกระดับสมรรถนะของ
หน่วยงานของรัฐให้สามารถให้บริการเชิงรุก ในรูปแบบของการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนใน
ต่างจังหวัด ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ให้การบริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบบริการร่วม ณ จุดเดียว
( One Stop Service) ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็น
ข้ า ราชการและความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ควบคู่ กั บ การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ป้ อ งกั น
และปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ปรับปรุงและจัดให้
มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในภาครัฐทุกระดับ
เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองลีจึงได้จัดทำมาตรการนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อสนับ สนุน นโยบายการป้องกัน ปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติมิช อบในภาครัฐ ของ
รัฐ บาล และสนับ สนุน การขับ เคลื ่อ นยุท ธศาสตร์ช าติว่า ด้ว ยการป้อ งกัน และปราบปราม การทุจ ริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖4)
(๒) เพื่อส่งเสริมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ /พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ปฏิบัติ
หน้า ที ่ ใ ห้ ม ีจ ิ ต สำนึก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความซื ่ อ สัต ย์ สุ จ ริ ต นำไปสู ่ ก ารปฏิ บ ั ต ิร าชการแบบ
ธรรมาภิบ าล
(3) เพื่ อเสริมสร้างแนวคิดยึ ดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบั ติงาน ที่มุ่งเน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้
ซื่อสัตย์สุจริต สร้างทัศนคติ ค่านิยม ต่อต้านผู้มีความประพฤติในทางทุจริตคอรัปชั่น และพร้อมเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้แก่ครอบครัวและสังคม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชน หมู่ 1 – 7 และประชาชนทั่วไป

5. พื้นที่ดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
6. วิธีการดำเนินการ
1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
2. ดำเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. รายงานผลการดำเนินการและแจ้งความคืบหน้าให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้าง มีค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กร
10.2 ขจัดปัญหา การคอรัปชั่นไปจากสังคมไทย
10.3 ลดปั ญ หาการขั ด กั น ของผลประโยชน์ (Conflicts of interest) การทุ จ ริ ต โดยนโยบาย
(corruption by public policy) ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย (Stakeholders Analysis) ในกระบวนการมีส่ ว นร่ว ม
ของการดำเนินโครงการของภาครัฐ
10.4 เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีเปลี่ยนไป
ในทิศทางที่ดีขึ้นและทำให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลียิ่งขึ้น

มิติที่ 3 : การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

3.1 การให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้
มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกขั้นตอน
ลำดับที่ 20
1. ชื่ อ โครงการ : มาตรการ “ปรั บ ปรุ ง ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล เมื อ งลี
และศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอำเภอ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ดำเนินการต่างๆของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้
โดยถูกต้องกับความจริงอันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้นสมควรกำหนดให้
ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจำกัดเฉพาะ
ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สำคัญของเอกชน ทั้งนี้
เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่
เพื่อที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนประการหนึ่งกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยว ข้องกับ
ข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมอีกประการหนึ่ง
"บุ ค คลย่ อ มมี สิ ท ธิ ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล หรื อ ข่ า วสารสาธารณะในครอบครองของหน่ ว ยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมั่นคง
ของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชนหรือส่ วนได้เสีย อันพึ งได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ"
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงเห็นความสำคัญ ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริห ารส่วนตำบลเมืองลี จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองลี ให้มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ข่าวสาร
และข้อมูลต่าง ๆ ให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บริการ คำแนะนำผู้ที่มีขอรับข้อมูลข่าวสาร
3.2 เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น การเป็ น ไปตามหลั ก เกณ ฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
และ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เปิดเผยเป็นหลัก
3.3 เพื่อให้ผู้มาใช้บริการมีศูนย์บริการที่สะดวก รวดเร็ว ยกระดับคุณภาพการบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส
ใส่ใจบริการ ประชาชนผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด

4. เป้าหมาย/ผลผลิต

4.1 ประชาชน หมู่ 1 – 7
4.2 บุคคลทั่วไป
4.3 หน่วยงานราชการอื่น
5. พื้นที่ดำเนินการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
6. วิธีการดำเนินการ
1. ประชุมเพื่อวางกรอบและแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ปรับปรุง)
2. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
3. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
4. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดประชาสัมพันธ์
5. แต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
6. รายงานและติดตามผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารเพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. งบประมาณดำเนินการ
50,000.-(ห้าหมื่นบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด
10.2 คุณภาพการบริการได้รับการประเมินอย่างยอดเยี่ยม
10.3 การทำงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยนโยบายเปิดเผยเป็นหลัก
10.4 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีในการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานโดยเสมอภาคและเท่าเทียม

ลำดับที่ 21

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
"บุ ค คลย่ อ มมี สิ ท ธิ ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล หรื อ ข่ า วสารสาธารณะในครอบครองของหน่ ว ยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมั่นคง
ของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชนหรือส่ วนได้เสีย อันพึ งได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ"
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้ มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 9 ของกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
ทั้งนี้ ตามหลั กเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด ข้อมูล ข่าวสารที่จัดให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยู่ด้วยให้ลบหรือตัด
ทอนหรือทำโดยประกาศอื่น ใดที่ ไม่เป็น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง
หรื อไม่ก็ ตามย่ อ มมี สิ ท ธิเข้าตรวจดู ขอสำเนา(copy right) หรือขอสำเนาที่ มีค ำรั บ รองถูก ต้องของข้ อมู ล
ข่าวสารของราชการที่ห น่ วยงานของรัฐจะต้องรวบรวมไว้ให้ ประชาชนเข้าตรวจดูได้ (public inspection)
ได้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียม
ในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะ
บั ญ ญั ติไว้เป็ น อย่างอื่น คนต่างด้าวจะมีสิ ทธิตามมาตรานี้เพี ยงใดให้ เป็ นไปตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง
(ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู)
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงเห็นความสำคัญศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงได้จัดทำกิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540” เพื่ออบรมให้ความรู้เสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทและสิทธิหน้าที่ของตนเอง
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ออบรมเจ้าหน้ าที่และประชาชนที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540
3.2 เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น การเป็ น ไปตามหลั ก เกณ ฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อย่างถูกต้อง
3.3 เพื่อให้ความรู้เสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทและสิทธิหน้าที่ของตนเอง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
4.2 ประชาชนที่สนใจ หมู่ 1 – 7
5. พื้นที่ดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี และประชาชนหมู่ 1 – 7
6. วิธีการดำเนินการ
1. ประชุมเพื่อวางกรอบและแนวทางการจัดอบรม
2. แต่งตั้งคณะทำงาน
3. หนังสือเชิญประชุม
4. จั ด ประชุ ม และบรรยาย (พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ,สาระสำคั ญ ของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐ , สิทธิ
ของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐)
5. รายงานและติดตามผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารเพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างถูกต้อง
๓. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของตนอย่างถูกต้อง

ลำดับที่ 22

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ ภาพ เสียง กลิ่น
หรือมี ลักษณะประสมกันสารสนเทศ คือ ข้อมูล ข่าวสาร ข่าว ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น หรือประสบการณ์ อยู่
ในรูป แบบที่แตกต่างกัน ออกไป เช่น ตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ เสี ยง สัญ ลั กษณ์ หรือกลิ่ น ที่ถูกนำมาผ่ าน
กระบวนการประมวลผล ด้วยวิธีการที่ เรียก ว่า กรรมวิธีจัดการข้อมูล (Data Manipulation) และผลที่ได้อาจ
แสดงผลออกมาในรู ป แบบของสื่ อประเภทต่ าง เช่ น หนั งสื อ วารสาร หนั งสื อพิ ม พ์ แผนที่ แผ่ น ใส ฯลฯ
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์ การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงเห็นความสำคัญของข้อมูล
ข่ า วสารขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลเมื อ งลี จึ ง ได้ จั ด ทำมาตรการ “เผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ส ำคั ญ
และหลากหลาย” ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านมากยิ่ ง ขึ้ น เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การเผยแพร่ ข่ าวสาร
และข้อมูลต่าง ๆ ให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน
3.วัตถุประสงค์
3.1.เพื่อให้บริการ คำแนะนำผู้ที่มีขอรับข้อมูลข่าวสาร
3.2.เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เปิดเผยเป็นหลัก
3.3.เพื่อให้ผู้มาใช้บริการมีศูนย์บริการที่สะดวก รวดเร็ว ยกระดับคุณภาพการบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส
ใส่ใจบริการ ประชาชนผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
4.2 ประชาชน หมู่ 1 – 7
4.3 บุคคลทั่วไป
4.4 หน่วยงานราชการอื่น
5. พื้นที่ดำเนินการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
6. วิธีการดำเนินการ
1. ประชุมเพื่อวางกรอบและแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร(ปรับปรุง)
2. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
3. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
4. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดประชาสัมพันธ์
5. แต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

6. รายงานและติดตามผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารเพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด
10.2 คุณภาพการบริการได้รับการประเมินอย่างยอดเยี่ยม
10.3 การทำงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยนโยบายเปิดเผยเป็นหลัก
10.4 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ในการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานโดยเสมอภาคและเท่าเทียม

ลำดับที่ 23

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองลี”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ภารกิจส่ วนหนึ่งของ การดำเนิน การตามพระราชบัญ ญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โดยเป็นกระบวนการ ที่ส่งเสริมสิทธิการได้รู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน รวมทั้งเป็น
กลไก ที่สำคัญในการผลักดันให้ เกิดกระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ที่นำ ไปสู่การบริหาร ราชการ
แผ่น ดิน ที่มีความโปร่งใส การเปิ ดเผยและการตรวจสอบได้ในด้านข้อมูล ข่าวสารนั้นเป็นกระบวนการหนึ่ง
ที่ จ ะนำไปสู่ ก ารสร้ างความโปร่ งใสของหน่ ว ยงาน ดั งนั้ น ในการพั ฒ นาศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ าวสารของราชการ
หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีกระบวนการเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ ชัดเจนและ
มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในหน่วยงานที่เหมาะสม เพื่อนำไปสู่การขจัด ความไม่โปร่งใสและการ
ดำเนิ น การตามเจตนารมณ์ ของพระราชบั ญญั ติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่เน้นการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารและการแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูนั้น หน่วยงาน ของรัฐจำเป็นต้องจัดระบบและช่องทางในการเผยแพร่
ข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบข้อมูลมากที่สุด การจัดระบบและการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารนั้น สามารถดำเนินการได้ ตามศักยภาพของหน่วยงาน เช่น การจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านข้อมูล
ข่าวสารและสารสนเทศ การประกาศข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานหรือมีการเผยแพร่ด้วยวิธีการและสื่ออื่น ๆ
เช่ น ทางวิ ท ยุ ชุ ม ชน เว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงาน หอกระจายข่ า ว เสี ย งตามสาย แผ่ น พั บ ใบปลิ ว
การจั ด นิ ท รรศการ เป็ น ต้ น ซึ่ งเป็ น การ จั ด ระบบและพั ฒ นาศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ าวสารให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย
และการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเข้าถึงได้มากที่สุด
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงเห็นความสำคัญของข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงได้จัดทำมาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี” ให้มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่ งขึ้น เป็นประโยชน์ต่อ
การเผยแพร่ ข่ า วสารและข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ให้ ทั น สมั ย ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของโลกในยุ ค ปั จ จุ บั น
และเข้าถึงได้ง่าย
3.วัตถุประสงค์
๑) เพื่อป้องกันการเรื่องร้องเรียนในกรณีฝ่าฝืนพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540
2) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างส่วนงานภายในกับหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้อง
3) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
4) เพื่ อ เป็ น การใช้ ข้ อ มู ล ในการวิ เคราะห์ แ ละนำข้ อ มู ล ข่ า วสารมาประยุ ก ต์ ใช้ ในการส่ ง เสริ ม
การปฏิบัติงานของบุคลากรและการพัฒนาองค์กร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
5. พื้นที่ดำเนินการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
6. วิธีการดำเนินการ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและจัดการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
2. จัดทำระเบียบและขั้นตอนการจัดการข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเป็นระบบ
3. จัดทำการจัดทำแผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดการข้อมูลของหน่วยงาน
4. มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
5. มีการทบทวนผลสำเร็จของการจัดการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
6. รายงานและติดตามผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารเพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้มาใช้ บ ริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุ ด การเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารมีห ลากหลายช่องทาง
และเข้าถึงง่าย
10.2 ระเบียบและขั้นตอนการจัดการข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเป็นระบบมี แผนภาพแสดง
ขั้นตอนการจัดการข้อมูลของหน่วยงานผู้ใช้บริการเข้าใจง่ายและมีความพึงพอใจการใช้ข้อมูลอย่างสูงสุด
10.3 การทำงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยนโยบายเปิดเผยเป็นหลัก
10.4 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงานโปร่งใสตรวจสอบได้

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน

ลำดับที่ 24
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริ ห ารส่ ว นตำบลเมื องลี เป็น องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่นที่ จัดตั้งขึ้น โดยมี วัตถุป ระสงค์
เพื่ อ เป็ น การกระจายอำนาจการบริ ห ารงานจากส่ ว นกลาง เพื่ อ ให้ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการ
และแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างทั่ วถึง การพัฒนาท้องถิ่นนั้นยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้น
ประชาชนจึงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอนาคตของชุมชนของตนเอง ไม่ว่าจะร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผน
และร่วมพัฒ นาท้องถิ่น ของตน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงได้จัดเวทีประชาคมขึ้น เพื่อรับทราบ
ปั ญ หา ความต้องการของประชาชน และให้ ป ระชาชนได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่ว มเสนอแนวทางแก้ไขปั ญ หา
และความต้องการของชุมชนเพี่อจะได้รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ พิจารณา นำมาจัดทำแผนพัฒ นาตำบล
ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน และความเจริญของท้องถิ่นยิ่งขึ้น
ต่อไป
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงเห็นความสำคัญของการรับฟัง
ความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหา ความต้องการของประชาชนจึงได้จัดทำ
โครงการประชาคมแผนชุมชน เพี่อจะได้รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ พิจารณา นำมาจัดทำแผนพัฒ นาตำบล
ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน และความเจริญของท้องถิ่น
3.วัตถุประสงค์
3.1.เพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองลี
3.2.เพื่อใช้แผนพัฒ นาท้องถิ่นเป็ น กรอบในการจัดทำงบประมาณและแนวทางในการพัฒ นาพื้นที่
ตำบลเมืองลี
3.3.เพื่อจัดทำแผนอื่นๆที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีแผนพัฒ นาองค์การบริห ารส่ วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2561-2565) และแผนอื่นๆที่ อยู่ในอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. พื้นที่ดำเนินการ
ตำบลเมืองลี
6. วิธีการดำเนินการ
จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น จัดประชุมคณะกรรมการ จัดประชุมสภาท้องถิ่น หรือประชุมอื่นๆตามที่
กฎหมายกำหนด
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามแนวนโยบายของผู้บริหาร
8. งบประมาณดำเนินการ

10,000.-(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1.มี แ ผนพั ฒ นาท้ องถิ่น ที่ ส ามารถใช้ เป็ น แนวทางในการจั ดทำงบประมาณรายจ่ ายประจำปี
10.2.มีแผนอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อวางแนวทางในการปฏิบัติ
ตามที่กฎหมายกำหนด

ลำดับที่ 25

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

“บุค คลย่อ มมีสิ ทธิเสนอเรื่องราวร้องทุก ข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอั นรวดเร็ว ”
ดังนั้น การรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนจึงเป็นการใช้สิทธิของประชาชนที่สามารถกระทำได้ในกรณีที่ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากกลไกการทำหน้าที่ของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ การบริการในการรับเรื่อง
ร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ สะดวกรวดเร็ ว ในการให้ บ ริก ารให้ ค ำแนะนำและคำปรึก ษาปั ญ หาความเดื อ ดร้อ น
ช่วยเหลือในด้านการดำเนินการแก้ไขปัญหา ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้ น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงได้ มีมาตรการการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีเพื่อให้การบริการในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สะดวกรวดเร็วในการ
ให้บ ริการให้คำแนะนำและคำปรึกษาปัญ หาความเดือดร้อน ช่วยเหลือในด้านการดำเนินการแก้ไขปัญหา
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องขึ้น
3. วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อสนับสนุนนโยบายการป้ องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบใน
ภาครัฐ ของรัฐ บาล และสนับ สนุน การขับ เคลื่อ นยุท ธศาสตร์ช าติว่า ด้ว ยการป้อ งกัน และปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖4)
(๒) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ ด ำรงธรรมระดั บ ตำบล ศู น ย์ ด ำรงธรรมอำเภอ
ให้ มีจิ ตสำนึ กคุณธรรม จริ ย ธรรม ความซื่อสั ตย์ สุ จริต นำไปสู่ การปฏิบัติราชการแบบธรรมาภิบาล
(3) เพื่ อ อำนวยความสะดวกแก่ ป ระชาชนให้ ค ำแนะนำและคำปรึ ก ษา ปั ญ หาความเดื อ ดร้อ น
ช่วยเหลือในด้านการดำเนินการแก้ไขปัญหา ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(4) เพื่อให้การบริการในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ชัดเจนและการให้บริการสะดวกรวดเร็ว
เป็นธรรมและเที่ยงตรง โดยเสมอภาคและเท่าเทียมทุกชนชั้นโดยไม่เลือกปฏิบัติ
(5) เพื่ อเสริมสร้างแนวคิดยึ ดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบั ติงาน ที่มุ่งเน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้
ซื่อสัตย์สุจริต สร้างทัศนคติ ค่านิยม ต่อต้านผู้มีความประพฤติในทางทุจริตคอรัปชั่น และพร้อมเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้แก่ครอบครัวและสังคม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
6. วิธีการดำเนินการ
1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
2. ดำเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. รายงานผลการดำเนินการและแจ้งความคืบหน้าให้ผู้บริหารทราบ

7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ปัญหาความเดือดร้อน ความขัดแย้งในชุมชนได้รับการแก้ไขและไกล่เกลี่ยลดลง
10.2 มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนที่เดือดร้อนมีปัญหา
10.3 ประชาชนมีที่พึ่งพิงด้านกฎหมายและเข้ารับบริการปรึกษาปัญหาด้านต่างๆ
10.4 เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรทำให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีเปลี่ยนไป
ในทิศทางที่ดีขึ้นและทำให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลียิ่งขึ้น

ลำดับที่ 26

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีใน
ด้านการจัดซื้อจั ดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่ ง เสริมให้ ภ าคประชาชน
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
3. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองลีอย่างแข็งขันในการป้องกันการทุจริต
(2) เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องและโปร่งใส
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ตัวแทนภาคประชาคมหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้าน
5. พื้นที่ดำเนินการ
หมู่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้านและองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
6. วิธีการดำเนินการ
6.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล
อาจสามารถ อย่างแข็งขันสำหรับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ได้มีกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับ กำหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล
อาจสามารถ ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ
เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
6.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้
ทำความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ดำเนินการทุกปีงบประมาณ
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
กองคลัง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองลี
10.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การดำเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง
ลำดับที่ 27

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริห ารส่ ว นตำบลว่าสั มฤทธิ์ผ ลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็ นการตรวจสอบการปฏิบั ติ
ราชการขององค์การบริห ารส่วนตำบล เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม
พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต่อไป
ดั ง นั้ น อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่ งพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ จึงได้
จัดทำโครงการการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบั ติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ มีการขับเคลื่อน
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
3.3 เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้ รับ ผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองลี
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
6. วิธีการดำเนินการ
1 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
2 จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ
3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
4 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5 การจัดทำแผนการดำเนินงาน
6 การดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

7 จัดทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองลี
8 การติดตามและประเมินผล
9 การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดำเนินการแก้ไขต่อไป
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
ลำดับที่ 28
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำรายงานการตรวจสอบภายในประจำปี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเป็ น ปั จ จั ยสำคัญ ที่ จะช่วยให้ การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริห าร
ส่วนตำบลอาจสามารถ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิ ดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
สำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบั ติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ
และกฎหมายที่กำหนด โดยผู้ บ ริห ารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับ มีระเบี ยบ ข้อบั งคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทำให้ การปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดวางระบบการตรวจสอบภายในตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด
3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม
3.6.เพื่อตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงในองค์กร รวมทั้งการวางแนวทางลดความเสี่ยงนั้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลทุกหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
6. วิธีการดำเนินการ
6.1 จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและเชื่ อ ถื อ ได้ ข องข้ อ มู ล และตั ว เลขต่ างๆ ด้ ว ยเทคนิ ค และวิธี ก าร
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ

6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดู แลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และ
การใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการ
กำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลาการดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สำนัก ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานมากขึ้น
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
10.3 การใช้ทรัพยากรของสำนัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด

ลำดับที่ 29

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยพระราชบั ญญัติวินัย การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน
2561 โดยมาตรา 79 บั ญ ญั ติ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ให้ มี ก ารตรวจสอบภายใน การควบคุ ม ภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ ยง โดยให้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม ภายในสำหรั บ หน่ ว ยงานของรัฐ พ.ศ.2561 มี ผ ลบั งคั บ ใช้
เมื่ อ วั น ที่ 4 ตุ ล าคม 2561 โดย องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ถื อ เป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ พ.ศ.2561
และใช้หลักเกณฑ์นี้ในการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นต้นไป
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ในอดี ต ที่ ผ่ า นมาการบริ ห ารงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ มี ก ารควบคุ ม ภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติ
ให้ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บหรื อ กฎเกณฑ์ ที่ ท างราชการกำหนดไว้ ซึ่ งไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง การจั ด การด้ า นอื่ น ๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนิ นงานไม่สั มฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนด
หน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้ น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุม
ภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กำหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น

3.2 เพื่อให้ มีข้อมูล และรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้ว นและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อ นไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
3.4.เพื่อมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในองค์กรพร้อมทางวางแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา การขจัดหรือลดความเสี่ยงดังกล่าว
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เพื่อให้ การควบคุมภายในขององค์การบริห ารส่วนตำบลอาจสามารถ เป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
6. วิธีการดำเนินการ
(1) แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ.2561
(2) ประชุ ม คณะทำงานเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาระบบการควบคุ ม ภายในอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้
การปฏิ บั ติ ต ามภารกิ จ และตามนโยบายของรั ฐ บาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพั ฒ นา
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต ำ บ ล อ า จ ส า ม า ร ถ เป็ น ไป อ ย่ า งมี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
(3) การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ เพื่อสรุปข้อมูลที่
จำเป็น
(4) รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
และผู้บริหารทราบและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกกอง/สำนัก ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกำหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก)

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตามช่องทางที่
สามารถดำเนินการได้
ลำดับที่ 30
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ ป ระชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริห ารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มั ก จะกำหนดหน้ า ที่ ข องงานเป็ น เรื่ อ งๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบี ย บและข้ อ บั งคั บ ที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ
กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้ าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เป็นไป
อย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้งการโอน ย้าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานครูส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่มีการดำเนินการ
ด้านการบริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
6. วิธีการดำเนินการ
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
- การสรรหาการบรรจุ แต่งตั้ งได้ มีการประชาสั มพั นธ์ไปยังหน่ วยงานอื่ น และ ก.อบต.จังหวัดอื่ น
รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคำสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จะออกคำสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน
วันที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนั งสือสั่ งการ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีก ารแจ้ งผู้ ที่ มีคุ ณ สมบั ติท ราบโดยการบั นทึ กข้อ ความแจ้งผู้ มี คุณ สมบั ติที่ จะเลื่ อนระดับ /เลื่ อ น
ตำแหน่ง
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพั นธ์ลงในเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตำแหน่งเพื่อความโปร่งใส
- มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการอย่างชัดเจน
- ผู้ ข อรั บ การประเมิ น สามารถซั ก ถามข้ อ สงสั ย หรื อ โต้ แ ย้ ง ผลการประเมิ น หรื อ ตรวจสอบการ
ดำเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคำสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จะออกคำสั่ง
แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวัน ที่องค์การบริห ารส่ วนตำบลเมืองลี รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่ว นตำบล
จังหวัด (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
การประเมินที่ไม่เป็นธรรม
- นายกองค์การบริ ห ารส่ วนตำบลเมือ งลี ออกคำสั่ งการเลื่ อนขั้น เงิน เดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลาการดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
กำหนดเป็ น ระดับ ขั้ น ของความสำเร็จ แบ่ งเกณฑ์ การให้ ค ะแนนเป็ น 5 ระดั บ โดยพิ จารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ
ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน
ย้าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและ
สามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้

ลำดับที่ 31
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทำใบนำฝากเป็น รายรับ จัดทำใบฎีกาเพื่อเป็น
รายจ่าย เบิ กเงิน ออกจากคลั งขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้ สำหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่น เดีย วกัน ต้องมีการดำเนินงานให้ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจำเป็นต้องมี
กระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
กองคลั ง องค์การบริ ห ารส่ ว นตำบลเมืองลี จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่ อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ -รายจ่าย
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
3. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
4. วิธีการดำเนินการ
- มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน
- สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ให้ประชาชนทราบทางช่องทาง
ต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ
7. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

8. ตัวชี้วัด
มีการดำเนินงานตามวิธีการดำเนินงานครบทุกขั้นตอน
9. ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองลี ทำให้เกิดความโปร่งใสในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

ลำดับที่ 32
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน โดยการกำหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการใน
ระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการ
มี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน และพั ฒ นาระบบราชการเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการและเพื่ อ ประโยชน์ ข อง
ประชาชนเป็นสำคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองลี
3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีให้
เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า
4. เป้าหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
6. วิธีดำเนินการ
6.1 คั ด เลื อ กตั ว แทนชุ ม ชนจากการประชุ ม ประชาคม เพื่ อ เลื อ กตั ว แทนชุ ม ชนเข้ า ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง
6.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้กำหนดให้มีการแต่งตั้งให้มี
ผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ให้ความสำคัญในการมีตัวแทน
ชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิด
หากเกิดความเสียหาย
6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง

7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
10. ผลลัพธ์
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชน
ร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
ลำดับที่ 33
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ด้วยเหตุผ ลดังกล่ าวการพัฒ นาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่ จะรับ
ภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่ง
สำคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้ดำเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และ
ทักษะด้านการปกครองส่ ว นท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบั ติห น้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนำความรู้ไปใช้ให้
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานอยู่ เสมอ เพื่อเป็ น การเพิ่มประสิ ทธิภ าพในการปฏิบัติงานและสามารถนำมาพัฒ นาองค์กร
พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานให้กับสมาชิ กสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่
3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จำนวน 14 คน
5. พื้นที่ดำเนินการ
ทั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
6. วิธีการดำเนินการ
6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนตำบลและ
หน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสนอผู้บังคับบั ญชาเพื่อส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดำเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสำนัก/กองงาน
ที่รับผิดชอบ
6.3 แจ้ ง ให้ ส มาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ผู้ ผ่ า นการฝึ ก อบรมจั ด ทำรายงานสรุ ป ผลการฝึ ก อบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดำเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน
เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ทราบ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานใหม่ๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วัด
จำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จำนวน 14 ราย ได้รับการฝึกอบรม

ลำดับที่ 34
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่ งเสริ ม และการพั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เกี่ ย วข้ อ งกั บ หลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ที่ม าจากการเลื อกตั้ง ฝ่ ายข้าราชการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่ านี้มี
บทบาทและต้องทำหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมี ส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในตำบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายสภา
กับฝ่ายบริหาร และที่สำคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่อง
ต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความ
สมดุลในการบริหารงาน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วน
ร่วมในการทำงาน
3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จำนวน 14 คน
5. พื้นที่ดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
6. วิธีดำเนินงาน
6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วนตำบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่อง
ต่างๆ
6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นำข้อมูลแจ้งในที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อทำการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
10. ผลลัพธ์
การพัฒ นาองค์การบริห ารส่ วนตำบลเมืองลี เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต
ลำดับที่ 35
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอร์ รั ป ชั น หมายถึ ง การใช้ ต ำแหน่ ง หน้ า ที่ ส าธารณะเพื่ อ แสวงหาผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว หรื อ
ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม หากใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทำการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่า
มีการกระทำคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พระราชกฤษฎี ก าว่าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ และวิธี ก ารบริห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาล
ของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำ
ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลี
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
6. วิธีดำเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน
6.2 เชิญ คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้ าระวังการคอร์รัปชันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการ
คอร์รัปชันได้
10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน
ในตำบล

ลำดับที่ 36
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตและเครือข่ายวินัย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2552 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้อ งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
โดยใช้วิธีบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลั กเกณฑ์ การบริห ารกิจ การบ้ านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการ
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับ ชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไป
ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกัน
พัฒ นาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒ นาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจำเป็น
โดยเฉพาะเครื อ ข่ ายด้ า นการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต คอร์ รัป ชั น ซึ่ งเป็ น การเปิ ด โอกาสให้ ภ าครั ฐ ภาคเอกชน
รัฐวิส าหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่ วนร่วมในการเป็ นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริห ารส่ว นตำบลอาจ
สามารถในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็น จึงได้
จัดทำมาตรการส่ งเสริมและพัฒ นาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่ งเสริมและสนับ สนุน การ
ดำเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแกนนำ แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ตำบลเมืองลี
4. เป้าหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในพื้นที่ตำบลเมืองลีเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีในเขตพื้นที่
ตำบลเมืองลี

6. วิธีดำเนินงาน
1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตตำบลเมืองลี
2. จั ดทำฐานข้อมู ล บุ คคล องค์กร ส่ ว นราชการ และองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ทุ กแห่ งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองลี ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การทุจริต
4. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และอำนวยความสะดวกให้ กั บ เครือ ข่ ายในการร่ว มตรวจสอบเพื่ อ ป้ อ งกั น
การทุจริต
5. ทำบั น ทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริห ารส่ วนตำบลเมืองลี กับบุคคล องค์กร
ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ทำให้เกิดแกนนำ แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. ทำให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3. ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ตำบลเมืองลี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
......................................................................
ด้ ว ยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลเมื อ งลี ได้ จั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประจำปี
พ .ศ .2 5 6 5 เพื่ อ ให้ ก า ร ด ำ เนิ น งา น ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ต า ม ค ำ สั่ งค ณ ะ รั ก ษ า ค ว า ม ส งบ แ ห่ งช า ติ
ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้ องกันและแก้ไขปัญ หาการทุจริตประพฤติมิช อบได้กำหนดให้ ทุกส่ วนราชการ
และหน่ ว ยงานของรั ฐ กำหนดมาตรการหรือ แนวทางการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาการทุ จ ริต ประพฤติ มิ ช อบ
ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบาย
ของพลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี ได้ แ ถลงนโยบายของรั ฐ บาลต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
เมื่ อ วัน ที่ 12 กั น ยายน 2557 ก็ ได้ ก ำหนดให้ มี ก ารบริห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี ธ รรมาภิ บ าลและการป้ อ งกั น
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบาย
ของรัฐบาลและคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญ หาการทุจริตประพฤติมิช อบเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงได้จัดทำมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเพื่อให้ ทุกหน่วยงานในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองลี ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
ต่อไป
เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น การพั ฒ นาจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ขององค์ ก ารบริ ห าร
ส่ ว นตำบลเมื อ งลี เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้อ ยบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบลเมื อ งลี เห็ น ควร
แต่ ง ตั้ ง คณ ะท ำงานจั ด ทำแผน ปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จริ ต ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล เมื อ งลี
ดังมีรายนามต่อไปนี้
1.นายคุณาสิน ฐานะ
นายก อบต.เมืองลี
ประธานคณะกรรมการ
2.นางสาวณฤดี อินทร์ขวาง
รองนายกฯ
คณะทำงาน
3.นายศิริโชค นวลแขว่ง
รองนายกฯ
คณะทำงาน
4.นายดัชนุพล ป่องนันท์
เลขานุการนายกฯ
คณะทำงาน
5.นายวีระ เขื่อนคำ
ปลัด อบต.เมืองลี
คณะทำงาน
6.นายทรงเกียรติ กองวี
ผอ.กองช่าง
คณะทำงาน
7.นางกุณลดา ศิรปภัชมงคล
ผอ.กองการศึกษาฯ
คณะทำงาน
/ 8.นางปฏิญญา................

สำหรับ ผลการประเมิ
อปท. สำหรันบ ป.ป.ช.
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)
สำหรั(คะแนนเต็
บสำนักงานมป.ป.ช.

แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล
 องค์การบริหารส่วนตำบล

เมืองพัทยา
เมืองลี

ขนาด

เล็ก

๒. สถานที่ตั้งสำนักงาน/ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขที่ 66 หมู่ที่ 2 ถนน
ตำบล เมืองลี อำเภอ นาหมื่น
จังหวัด
น่าน รหัสไปรษณีย์ 55180 โทรศัพท์ 080-676-9292 โทรสาร
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น https://www.muanglee.com/
๓. จำนวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,948

คน

-

563 ครัวเรือน

๔. พื้นที่รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 75 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุม 7 หมู่บ้าน/ชุมชน)
๕. รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65
-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน
15,000,000
บาท
-รายได้จากเงินอุดหนุน
8,000,000
บาท
๖. รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 23,000,000 บาท
๗. พนักงานท้องถิ่น/ลูกจ้าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจำนวน
๘. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจำนวน

42

คน

7

คน

9. ผลการประเมินตนเอง
มิติที่ 1 (45 คะแนน)

มิติที่ 2 (70 คะแนน)

มิติที่ 3 (40 คะแนน)

มิติที่ 4 (45 คะแนน)

รวม

19

65

24

40
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รายละเอียดปรากฏตามส่วนที่ 2 แบบประเมินตนเองเพื่อสอบทานข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

10. ชื่อผู้ประสานงาน
นายคุณาสิน ฐานะ
ตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
สถานที่ติดต่อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
โทรศัพท์
080-676-9292
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
080-857-7545
E-mail Muangleenan@hotmail.com

-

ส่วนที่ 2 แบบประเมินตนเองเพื่อสอบทานข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
โปรดกรอกชื่อมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบตั ิงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และทำเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่เห็นว่ามาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม
มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานมีลักษณะครอบคลุมสาระสำคัญตามหัวข้อนั้นๆ
พร้อมทั้งทำเครื่องหมาย  ในช่อง  ประเมินตนเองว่ามีระดับคะแนนเท่าไร และครอบคลุมสาระสำคัญกี่ข้อ
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต รวม 45 คะแนน
1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น
และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทำแผน
1.1.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการ
ปฏิบตั ิราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
-โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

สาระสำคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
 1) ปฏิ บั ติ ร าชการตามอำนาจหน้ า ที่ อ ย่ า งไม่ ข าดตกบกพร่ อ ง
ตรงไปตรงมา
 2) มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
 3) ปฏิบั ติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
 4) ปฏิ บั ติ ง านตามภ าระห น้ า ที่ และสร้ า งความภ าคภู มิ ใ จ
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากรในองค์กร
 5) ส่งเสริมคุณ ธรรม และความซื่อ สัตย์สุจริตในการทำงานให้ แ ก่
เจ้าหน้าที่

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
 5 คะแนน (5 ข้อ)
 4 คะแนน (4 ข้อ)
 3 คะแนน (3 ข้อ)
 2 คะแนน (2 ข้อ)
 1 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระสำคัญข้อใดเลย)

1.1.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการ
ประพฤติตามประมวลจริยธรรม
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
-โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม
แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่
กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
-มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ”

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
 1) กำหนด หรือพัฒนา หรือ ปรับปรุงมาตรฐานทางจริย ธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีการประกาศเผยแพร่แก่สาธารณชน
 2) ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยยึ ด ห ลั ก มาตรฐานทางจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (2 ข้อ)
 3 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระสำคัญข้อใดเลย)

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
 1) มี ก ารวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ งานที่ อ าจเกิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของตำแหน่งต่างๆ
 2) มีก ารให้ ค วามรู้ความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ การป้ อ งกัน ผลประโยชน์
ทับซ้อน
 3) เปิ ดโอกาสให้ บุ ค ลากรในองค์ก รมีส่ว นร่ว มในการพั ฒ นาและ
ปรับ ปรุงนโยบายและกระบวนการจั ดการป้ อ งกันการมี ผลประโยชน์
ทับซ้อน
 4) มี ก ารปรั บ ปรุงขั้ น ตอน แนวทางการปฏิ บั ติ งานหรื อ ระเบี ย บ
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 5) มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
 6) มีการรายงานผล และข้อ เสนอแนะในการป้ อ งกันผลประโยชน์
ทับซ้อนต่อสาธารณชน
 7) มีการใช้แอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. เป็นเครื่องมือในการ
เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร
โดยส่งเสริมให้บุคลากรทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจในแอปพลิเคชัน
เพื่อให้เกิดความตระหนักในการดำรงตนตามกรอบของกฎหมาย

ประเมินระดับคะแนน
 5 คะแนน (7 ข้อ)
 4 คะแนน (5 - 6
ข้อ)
 3 คะแนน (3 - 4
ข้อ)
 2 คะแนน (2 ข้อ)
 1 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ /
ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญ
ข้อใดเลย)

1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น (15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทำแผน
1.2.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
-โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและ
เยาวชนในเขตตำบลเมืองลี

สาระสำคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
 เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
 5 คะแนน
(มีโครงการ)
 0 คะแนน
(ไม่มีโครงการ)

1.2.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
-

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
 1) สอดแทรกแนวคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวมให้แก่ประชาชน
 2) พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะให้ประชาชนรักษาสาธารณประโยชน์
และสาธารณูปโภคของชุมชน

1.2.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบตั ิ
ตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
-

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
 ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในชีวิตประจำวัน

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (2 ข้อ)
 3 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ /
ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญ
ข้อใดเลย)
ระดับคะแนน
 5 คะแนน
(มีโครงการ)
 0 คะแนน
(ไม่มีโครงการ)

1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน (15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทำแผน
1.3.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนัก
ในความซื่อสัตย์สุจริต
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
-

สาระสำคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
 1) ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารนำห ลั ก สู ต รลู ก เสื อ ช่ อ ส ะอาดไป ใช้
ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การอุดหนุน
 2) นำหลัก สูตรที่เกี่ย วกับ การสร้างจิตสำนึก ความซื่อ สัตย์ หรือ
หลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานศึกษา
ในสั ง กั ด ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ ที่ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้การอุดหนุน
 3) ค่ า ยเยาวชนคุ ณ ธรรม/โครงการอื่ น ๆ ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
 5 คะแนน (2-3 ข้อ)
 3 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระสำคัญข้อใดเลย)

1.3.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้าน
การทุจริต
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
-

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
 1) ส่งเสริม ให้ มี ก ารนำแนวทางการจั ด กิ จ กรรมเสริม หลั ก สู ต ร
เพื่ อ สร้า งความตระหนั ก รู้แ ละมี ส่ ว นร่ว มในการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
สำหรับนักเรียน นักศึกษา และสาระการเรียนรู้ เรื่อง การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในหลักสูตร
ปวช. 2556 หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศึกษา และ ปวส.
2557 หมวดวิ ช าทั ก ษะชี วิ ต กลุ่ ม วิ ช าสั ง คมศาสตร์ (จั ด ทำโดย
สำนักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ สช. ) มาปรับใช้ในสถานศึกษาสังกัดของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ให้การอุดหนุน
 2 ) โครงก ารอื่ น ๆ ที่ มี วั ต ถุ ป ระ สงค์ ส ร้ า งจิ ต สำนึ ก แ ล ะ
ความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะด้วยวิธีอื่นใด
ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (1- 2 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระสำคัญข้อใดเลย)

1.3.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิต
สาธารณะ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
-

ระดับคะแนน
 5 คะแนน
(มีโครงการ)
 0 คะแนน
(ไม่มีโครงการ)

รวมคะแนน มิติที่ 1

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต รวม 70 คะแนน
2.1 การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร (5 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทำแผน
2.1 การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
-โครงการถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันสำคัญ ต่าง ๆ

สาระสำคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
 1 ) ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารแสดงเจตจำนงว่ า จะบ ริ ห าร งานด้ ว ย
ความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและเผยแพร่ต่อสาธารณชน
 2) ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารกำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรื อ
โครงการ/กิ จ กรรม เพื่ อ พั ฒ นาหน่ ว ยงานให้ มี คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใส
 3) ผู้บริหารมีการสนับสนุนงบประมาณและการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
 5 คะแนน (3 ข้อ)
 3 คะแนน (2 ข้อ)
 1 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ /
ไม่ครอบคลุม
สาระสำคัญข้อใดเลย)

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (20 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทำแผน
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และ
การมอบหมายงาน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
-มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ

สาระสำคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
 1) ผู้บริหารกำหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ
 2) มี ก ารรวมกลุ่ ม หรื อ มี ก ลไกของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงาน
ให้ สามารถนำเสนอความเห็ นต่อ ผู้บ ริหารเพื่อ ให้ เกิดการบริห ารงาน
ที่โปร่งใส
 3) มี ม าตรการ/แนวทางป้ อ งกั น การได้ รับ การร้อ งขอ/สั่ งการ
ด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ทำงานส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ
 4) กำหนดระเบียบ/แนวทางปฏิบัติให้บุคลากรเสนอความเห็นเป็น
ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ในกรณีที่ได้รับคำสั่ง/นโยบายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และ
ไม่เป็นธรรม
 5) กำหนดแนวทางปฏิบัติในการทำงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน
การเลื่อนตำแหน่ง และการมอบหมายงาน อย่างเป็นธรรม

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
 10 คะแนน (5 ข้อ)
 8 คะแนน (4 ข้อ)
 6 คะแนน (3 ข้อ)
 4 คะแนน (2 ข้อ)
 2 คะแนน (1ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ /
ไม่ครอบคลุม
สาระสำคัญข้อใดเลย)

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน
งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
-กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
 1) มี ม าตรการป้ อ งกั น การใช้ จ่ า ยงบประมาณที่ ไ ม่ ส มควร
ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ
 2) มีมาตรการป้องกันในการเอื้อประโยชน์ธุรกิจของตน/พวกพ้อง
 3) การวิเคราะห์ ผลการจั ด ซื้อ จั ด จ้ า ง และนำผลการวิเคราะห์
นำเสนอผู้ บ ริห ารเพื่ อ ปรับ ปรุงกระบวนการจั ด ซื้อ ในปี งบประมาณ
ถัดไป
 4) การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้างรายโครงการ
ให้สาธารณชนทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่อช่องทางอื่นๆ

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (4 ข้อ)
 4 คะแนน (3 ข้อ)
 3 คะแนน (2 ข้อ)
 2 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน
(ไม่มีโครงการ /
ไม่ครอบคลุม
สาระสำคัญข้อใดเลย)

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ
โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
-โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
 1) จั ด ทำแนวทาง หรื อ คู่ มื อ หรื อ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน
ตามภารกิจของหน่วยงาน และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
 2 ) ราย งาน ผลก ารป ฏิ บั ติ ง าน ตาม คู่ มื อ ห รื อ ม าตรฐาน
การปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานต่อสาธารณชน
 3) ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างยุติธรรมเสมอภาค
 4) นำเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงาน ให้ โปร่งใส
มีประสิทธิภาพ
 5) แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ อย่างชัดเจน
 6) มีการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
และนำมาปรับปรุงในการให้บริการ

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (5-6 ข้อ)
 4 คะแนน (4 ข้อ)
 3 คะแนน (3 ข้อ)
 2 คะแนน (2 ข้อ)
 1 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน
(ไม่มีโครงการ /
ไม่ครอบคลุม
สาระสำคัญข้อใดเลย)

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (10 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทำแผน
2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา
การดำเนินการเกีย่ วกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย
ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
1.โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ
2.โครงการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง
และนอกเวลาราชการ
2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบตั ิราชการแทน
หรือการดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจ
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
-มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

สาระสำคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
 1) การเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการ
อย่างชัดเจน
 2) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ
 3) จัดทำแนวทางปฏิบัติเกีย่ วกับวิธกี ารและมาตรฐาน
ที่ใช้ให้บริการ

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
 5 คะแนน (3 ข้อ)
 4 คะแนน (2 ข้อ)
 3 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน
(ไม่มีโครงการ /
ไม่ครอบคลุม
สาระสำคัญข้อใดเลย)

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
 ให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

ระดับคะแนน
 5 คะแนน
(มีโครงการ)
 0 คะแนน
(ไม่มีโครงการ)

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ (15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทำแผน
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
-กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทรงเกียรติ
และดีเด่นต่าง ๆ
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้
ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
-กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดำรงตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
-

สาระสำคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
 โครงการ/กิจกรรมยกย่องบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
 5 คะแนน
(มีโครงการ)
 0 คะแนน
(ไม่มีโครงการ)

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
ระดับคะแนน
 โครงการ/กิจ กรรมยกย่ อ งหน่ ว ยงาน/บุ คคลที่ ให้ ความช่ว ยเหลื อ  5 คะแนน
กิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ
(มีโครงการ)
 0 คะแนน
(ไม่มีโครงการ)
ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
ระดับคะแนน
 โครงการ/กิจกรรมยกย่องบุคคลที่ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  5 คะแนน
พอเพียง
(มีโครงการ)
 0 คะแนน
(ไม่มีโครงการ)

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต (20 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทำแผน
2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว่างบุคลากร
ในองค์กรให้ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการ
กิจการบ้านเมืองทีด่ ี
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
1.มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัตริ าชการ”
2.กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี”

สาระสำคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
 1) มิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือร้อง
ขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานที่บันเทิงรวมถึงร้องขอสิ่งอำนวย
ความสะดวกหรือประโยชน์อื่นใด เพือ่ แลกเปลี่ยนกับการให้บริการ
ตามอำนาจหน้าที่
 2) มิให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติ
ต่อผู้ใช้บริการบางคนเนื่องจากมีความสัมพันธ์ส่วนตัว
 3) มิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าทีอ่ ย่างไม่เป็นธรรมหรือมีการให้
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ตอบแทน
สำหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
 10 คะแนน (3 ข้อ)
 8 คะแนน (2 ข้อ)
 6 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระสำคัญข้อใดเลย)

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ
จังหวัด อำเภอที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัตริ าชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
1.มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2.มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน
2.5.3 ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รบั ผิดชอบ
ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ปฏิบตั ิราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ
ดังนี้
-มาตรการ “ดำเนินการเกีย่ วกับ เรื่องร้องเรียน
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
ว่าทุจริต และปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่
โดยมิชอบ”

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
 1) มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 2) มีผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วย
กำกับ ดูแล

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (2 ข้อ)
 3 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน
(ไม่มีโครงการ /
ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญ
ข้อใดเลย)

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
 1) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผู้กระทำผิดการ
ทุจริต
 2) มีขั้นตอนการลงโทษผู้กระทำผิดการทุจริตที่เหมาะสม
 3) มีการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทำผิดการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (3 ข้อ)
 4 คะแนน (2 ข้อ)
 3 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน
(ไม่มีโครงการ /
ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญ
ข้อใดเลย)

รวมคะแนน มิติที่ 2
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวม 40 คะแนน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขัน้ ตอน (15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทำแผน
3.1.1 การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1.มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น”
2.กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับ
การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง
รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ
ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
-มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและ
หลากหลาย”

สาระสำคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
 1) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
 2) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน
 3) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่
 4) มีการแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและ
สื่ออื่นๆ
 5) มีระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลข
โทรศัพท์เฉพาะ หรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือ
มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาการทำการของหน่วยงาน
ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
 1) การประกาศ เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง
 2) การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
 5 คะแนน (5 ข้อ)
 4 คะแนน (4 ข้อ)
 3 คะแนน (3 ข้อ)
 2 คะแนน (2 ข้อ)
 1 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน
(ไม่มีโครงการ /
ไม่ครอบคลุม
สาระสำคัญข้อใดเลย)
ระดับคะแนน
 5 คะแนน (2 ข้อ)
 3 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน
(ไม่มีโครงการ /
ไม่ครอบคลุม
สาระสำคัญข้อใดเลย)

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์
กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
-มาตรการ จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
 การเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ
และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน

ระดับคะแนน
 5 คะแนน
(มีโครงการ)
 0 คะแนน
(ไม่มีโครงการ)

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน (15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทำแผน
สาระสำคัญและวัตถุประสงค์
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
ประชาชน ในการดำเนินกิจการ ตามอำนาจหน้าที่  1) จัดประชาคม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
 2) สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคม
การดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่
และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1.โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนอื่นๆ
ที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2.การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
 5 คะแนน (2 ข้อ)
 3 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน
(ไม่มีโครงการ /
ไม่ครอบคลุม
สาระสำคัญข้อใดเลย)

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
-

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
 1) มีการจัดตั้งศูนย์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/
ร้อ งเรียนการทุจ ริต หรือ มีก ารกำหนดช่องทางการร้อ งเรีย นและขั้ นตอน/
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนที่สามารถทำได้ง่ายสะดวกและเหมาะสม
 2) มีการประกาศเผยแพร่/กระบวนการเรื่องขั้นตอนร้องเรียน

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง
การได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
-

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
 1) มีการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถ
ดำเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ
 2) มีช่องทางการติดตามเรื่อ งร้องเรีย นให้ ผู้ร้อ งเรีย นติดตามผลได้ด้ว ย
ตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียน
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ
 3) มีก ารแจ้งผลเรื่อ งร้องเรียนหรือแจ้ งผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อ ง
ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบอย่างเหมาะสม
 4) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (2 ข้อ)
 3 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน
(ไม่มีโครงการ /
ไม่ครอบคลุม
สาระสำคัญข้อใดเลย)
ระดับคะแนน
 5 คะแนน (4 ข้อ)
 4 คะแนน (3 ข้อ)
 3 คะแนน (2 ข้อ)
 2 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน
(ไม่มีโครงการ /
ไม่ครอบคลุม
สาระสำคัญข้อใดเลย)

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่ นร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทำแผน
3.3.1 ดำเนินการให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการ
จัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
-

สาระสำคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
 1) แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดทำแผนพัฒนา
 2) การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ
 3) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ
 4) การมีส่วนร่วมดำเนินการตามโครงการ

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
 5 คะแนน (4 ข้อ)
 4 คะแนน (3 ข้อ)
 3 คะแนน (2 ข้อ)
 2 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน
(ไม่มีโครงการ /
ไม่ครอบคลุม
สาระสำคัญข้อใดเลย)

3.3.2 ดำเนินการให้ประชาชนมีสว่ นร่วม
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
-มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
 1) แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
 2) การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ
 3) การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ

รวมคะแนน มิติที่ 3

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (3 ข้อ)
 4 คะแนน (2 ข้อ)
 3 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน
(ไม่มีโครงการ /
ไม่ครอบคลุม
สาระสำคัญข้อใดเลย)

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวม 45 คะแนน
4.1 มีการจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน (10 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทำแผน
4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำ
ระบบตรวจสอบภายใน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
-โครงการจัดทำรายงานการตรวจสอบภายใน
ประจำปี
4.1.2 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบ
ควบคุมภายใน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
-กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

สาระสำคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
 1) มี ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายใน/มี ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต รวจสอบภายใน
ที่มีการทำงานอย่างเป็นอิสระ
 2) มี ก ารน ำ ผ ล ก ารต รว จ ส อ บ ภ า ย ใน ไป ใช้ ใน ก า ร ป รั บ ป รุ ง
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต
 3) มีการเผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
 5 คะแนน (3 ข้อ)
 4 คะแนน (2 ข้อ)
 3 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน
(ไม่มีโครงการ /
ไม่ครอบคลุม
สาระสำคัญข้อใดเลย)
ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
ระดับคะแนน
 1) มีระบบการควบคุมภายใน
 5 คะแนน (3 ข้อ)
 2) มี ก า ร น ำ ผ ล ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน ไป ใช้ ใน ก า ร ป รั บ ป รุ ง  4 คะแนน (2 ข้อ)
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต
 3 คะแนน (1 ข้อ)
 3) มีการเผยแพร่ผลการควบคุมภายในให้สาธารณชนทราบ
 0 คะแนน
(ไม่มีโครงการ /
ไม่ครอบคลุม
สาระสำคัญข้อใดเลย)

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบตั ิ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้
(15 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทำแผน
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน
ลูกจ้าง
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
-มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย

สาระสำคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
 1) มี ก ารนำผลประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาชนมาประกอบ
การพิจารณาการบริหารงานบุคคล
 2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร/แนวทางการบริหารงานบุคคล

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
 5 คะแนน (2 ข้อ)
 3 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน
(ไม่มีโครงการ /
ไม่ครอบคลุม
สาระสำคัญข้อใดเลย)

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ
ของทางราชการ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
-กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
-กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
 1) จัดให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการบริหารงบประมาณ
 2) การจัดให้มีและการเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการดำเนินโครงการ
และการใช้งบประมาณ ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบล่วงหน้าและ
ให้ข้อมูลที่ว่านีแ้ ก่บุคคลที่ร้องขอหรือขอดู

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (2 ข้อ)
 3 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน
(ไม่มีโครงการ /
ไม่ครอบคลุม
สาระสำคัญข้อใดเลย)

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
 1) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุในขั้นตอน
ใดขั้นตอนหนึ่ง
 2) ฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกีย่ วข้องกับการพัสดุ
 3) ออกประกาศรายงานผลการดำเนินการโครงการทุกขั้นตอนให้
ประชาชนได้ทราบ และตามช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก

ระดับคะแนน
 5 คะแนน (3 ข้อ)
 4 คะแนน (2 ข้อ)
 3 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน
(ไม่มีโครงการ /
ไม่ครอบคลุม
สาระสำคัญข้อใดเลย)

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิน่ (10 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทำแผน
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ได้กำหนดไว้
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มบี ทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัตงิ านของฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
กิจกรรมการมี ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ

สาระสำคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
 การพิจารณาให้มีแผนงาน/โครงการสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นการเฉพาะ หรือร่วมกับฝ่ายบริหาร/พนักงาน/ข้าราชการท้องถิ่น
เข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่น และ
การเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัตหิ น้าที่ของฝ่ายบริหารให้เป็นตามกฎหมาย/
ระเบียบ ที่เกีย่ วข้อง

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
 5 คะแนน
(มีโครงการ)
 0 คะแนน
(ไม่มีโครงการ)

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
 การให้ความรู้ความเข้าใจตามโอกาส เกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภา
วิธีการตรวจสอบของสภา ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
การตั้งกระทู้ รวมทั้งการทำความเข้าใจล่วงหน้าในข้อกฎหมาย ระเบียบ
คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ฝ่ายบริหารเสนอให้สภาพิจารณา

ระดับคะแนน
 5 คะแนน
(มีโครงการ)
 0 คะแนน
(ไม่มีโครงการ)

4.4 การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต (10 คะแนน)
รายละเอียดการจัดทำแผน
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวัง
การทุจริต
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
1.มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน
โดยภาคประชาชน
2.มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริตและเครือข่ายวินัย
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี้
-

สาระสำคัญและวัตถุประสงค์
ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
 1) มีการเผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวข้องกับ
การต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น ๆ
 2) สร้างชุมชนเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต

ประเมินตนเอง
ระดับคะแนน
 5 คะแนน (2 ข้อ)
 3 คะแนน (1 ข้อ)
 0 คะแนน
(ไม่มีโครงการ /
ไม่ครอบคลุม
สาระสำคัญข้อใดเลย)

ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้
 มีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต (ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม)

ระดับคะแนน
 5 คะแนน
(มีโครงการ)
 0 คะแนน
(ไม่มีโครงการ)

รวมคะแนน มิติที่ 4
้ น้
รวมคะแนนทังสิ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในแบบประเมินตนเองจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฉบับนี้มีความถูกต้อง
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทุกประการ
(ลงชื่อ)
(นายคุณาสิน ฐานะ)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
วันที่ 17 / มกราคม/ 2565

