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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
------------------------------------------------------ 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มี                
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผน
ต่างๆ ให้ เกิดความสอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้ เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนสู่ เป้าหมายดังกล่าว                      
โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยและเป็นแผนระดับแรกในการวางแนวทางสำหรับการป้องกันการทุจริตที่ทุกหน่วยงาน           
ของรัฐพึงปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด ทั้งนี้ ได้กำหนดให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนทั้ง 3 ระดับ              
ที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตของชาติ  อันประกอบไปด้วยแผนระดับที่  1 ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี                        
(พ.ศ.2561-2580) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนระดับที่ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 -2580) ประเด็นที่  (21) ด้านการต่อต้านการทุจริตและ               
ประพฤติมิชอบ ,แผนการปฏิรูปประเทศ ,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  
,นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 -2565) และแผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติการ
ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) และระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) 
นั้น 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ขึ้นโดยคำนึงถึงศักยภาพ             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนตำบลเมืองลี             
เป็นสำคัญ และเพ่ือสานต่อการดำเนินการตามแนวทางการป้องกันการทุจริตที่วางไว้ในระยะที่ 1 อันจะเป็นการ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ต่อไป 

                   ประกาศ ณ วันที่   27   มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

 
             
   
                                                                (นายคุณาสิน   ฐานะ) 
                                                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
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คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต              
ฉบับสมบูรณ์ ที่กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต  (Zero Tolerance and Clean 
Thailand)” ซึ่งกำหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล 
ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน             
การทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย สำหรับแผนปฏิบัติการป้องกัน          
การทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570)               
เป็นแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตระยะที่  2 ที่มีแนวทางการป้องกันการทุจริตออกเป็น 4 มิติ ดังนี้                       
มิติที่ 1.การสร้างวัฒนธรรมสุจริต มิติที่ 2.การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส มิติที่ 3.การส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน มิติที่ 4.การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  จึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริการจัดการ                   
ที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)                
ขึ้นตามแนวทางของหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช.ที่  ปช 0013/ ว 0015 ลงวันที่  9 กุมภาพันธ์ 2565                      
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพ่ือใช้แนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต             
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
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                                                                                      สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
                                                                     มิถุนายน 2565 
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ส่วนที่  1   
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บทนำ 
 

1.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร 

 1.1.การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรเป็นเกณฑ์
สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนงานหรือโครงการที่ทำการประเมิน ตามความเหมาะสม  
โดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ   
         1.โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาจากความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง 
ในรูปของความถ่ี หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ   

          เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)  

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 
5 โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี 
4 โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 4 ครั้งต่อปี 
3 โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 3 ครั้งต่อปี 
2 โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 2 ครั้งต่อปี 
1 โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 1 ครั้งต่อปี 

 
           2.ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถ
แบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน   
       เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ทางด้านการเงิน 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
5 ความเสียหายตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป 
4 ความเสียหายตั้งแต่ 500,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท 
3 ความเสียหายตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 500,000 บาท 
2 ความเสียหายตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 200,000 บาท 
1 ความเสียหายตั้งแต่ 20,000 บาท หรือ น้อยกว่า 

          
      เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
5 เกิดความเสียหายต่อรัฐ/เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
4 ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส/สื่อมวลชน  

/สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว 
3 ถูกหน่วยตรวจสอบตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ 
2 หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง 
1 ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/มีคนร้องเรียน  

/แจ้งเบาะแส 
                                                                                      / เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรง……………… 
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 เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทุจริต (Risk Score) 

(Risk Score) ผลกระทบ (Impact) 
โอกาสเกิด 

(Likelihood) 
ผลกระทบ (Impact) 

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

     ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต  
         สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงต่ำ  
      สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง  
        สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง  
        สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 

1.2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ตารางที่ 1 ระบุความเสี่ยง (Known factor และ Unknown factor) รายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น 
รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต ประเภทความเสี่ยง 
Know factor 

(รับรู้ว่าเคยเกิดมาแล้ว) 
Unknown factor 

(คาดการณ์ว่าอาจต้องเกิด) 

ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาต พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 
1 การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้

ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ 
  

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ 
2 มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/

สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่
การเอ้ือประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 

  

3 เจ้าหน้าที่ ของรัฐละเลยไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ การใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

  

4 เจ้ าหน้ าที่ ของรัฐทำการปลอมแปลง
เอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือ 
แก้ไขใบสำคัญรับเงิน 

  

5 เจ้าหน้าที่ที่ เป็นคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จาก  
ผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ  
ที่ถูกต้อง 

  

                                                                                                          / ตารางที่ 1 (ต่อ).......... 



4 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต ประเภทความเสี่ยง 
Know factor 

(รับรู้ว่าเคยเกิดมาแล้ว) 
Unknown factor 

(คาดการณ์ว่าอาจต้องเกิด) 

ความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ 
6 เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูล และเบิก

เงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่า
ล่วงเวลา ค่าเช่าบ้ าน ค่าเบี้ ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าท่ีพัก 

  

7 การจัดโครงการตามยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประจำปี
งบประมาณ 2566-2570 ที่อาจมีการ
แอบแฝง หรือเกินความจำเป็น ทำให้การ
ใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า 
7.1.การฮ้ัวประมูล 
7.2.กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด
จ้างมีส่วนได้ส่วนเสีย 
7.3.โครงการมีการเอ้ือประโยชน์กับพวก
พ้อง 
7.4.การสืบราคาที่อาจไม่มีการสืบราคา
จากผู้ประกอบการจริง จำนวน 3 ราย  
ทุกราย 
7.5 .การตั้ งใจในการจัดทำ TOR ที่ มี
จุดประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง และ
พวกพ้องแต่องค์กรเสียประโยชน์ เช่น  
ก า ร ล็ อ ค ส เป ค  ห รื อ  ก า ร ก ำ ห น ด
คุณลักษณะที่ทำให้ต้องให้ต้นทุนเกินความ
จำเป็น แต่ลดคุณภาพวัสดุ คุณภาพงาน 
7.6.การตรวจรับพัสดุไม่ตรงสัญญา และ 
TOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ : อธิบายรายละเอียด พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริต 

 -ความเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดข้ึน เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่าจะมีโอกาสเกิดข้ึนซ้ำ หรือ
ประวัติมีอยู่แล้ว  Known Factor 

 -ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรมความเสี่ยง           
ที่อาจจะเกิดขึ้น  Unknown Factor 

 

                   / 1.3.การวิเคราะห์.............. 
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1.3.การวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยง 

 การนำข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริต  ของแต่ละโอกาส/              
ความเสี่ยงการทุจริต  
             -สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่ำ  
                -สถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้   
                -สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นการบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน
องค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกต ิ  
                 -สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก  
ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ 

ตารางท่ี 2 แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับรองไว้     
2 มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่ง

จะนำไปสู่การเอ้ือประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 
    

3 เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ การใช้รถยนต์
ส่วนกลาง 

    

4 เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอม
ลายมือ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน 

    

5 เจ้าหน้าที่ที่ เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการรับเงินหรือ
ผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง 

    

6 เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูล และเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ 
เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 

    

7 การจัดโครงการตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่อาจมีการแอบแฝง หรือเกินความ
จำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า 
7.1.การฮ้ัวประมูล 
7.2.กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสีย 
7.3.โครงการมีการเอื้อประโยชน์กับพวกพ้อง 
7.4.การสืบราคาที่อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง 
จำนวน 3 ราย ทุกราย 
7.5.การตั้ งใจในการจัดทำ TOR ที่มีจุดประสงค์เพ่ือประโยชน์                
ต่อตนเอง และพวกพ้องแต่องค์กรเสียประโยชน์ เช่น การล็อคสเปค 
หรือ การกำหนดคุณลักษณะที่ทำให้ต้องให้ต้นทุนเกินความจำเป็น  
แต่ลดคุณภาพวัสดุ คุณภาพงาน 
7.6.การตรวจรับพัสดุไม่ตรงสัญญา และ TOR 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                                                                           / ลักษณะการทุจริต........... 
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1.4.ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 9 ประเภท ดังนี้ 

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก           
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) การทุจริตเกิดจากสภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) การทุจริตเกิดจากสภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) การทุจริต เกิดจากสภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่ เกิดจากการขาดความรู้ค วามเข้าใจ                   

และขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) การทุจริตเกิดจากสภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) การทุจริตเกิดจากสภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย              

ในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7) การทุจริตเกิดจากสภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
๘) ทุจริตเวลาของทางราชการ เช่น การใช้เวลาทางราชการไปทำธุระส่วนตัว  
9) ทุจริตต่อทรัพยากรของส่วนราชการ เช่น ล้างรถยนต์ส่วนตัวโดยใช้น้ำขององค์กร ดูดฝุ่นรถยนต์ส่วนตัว

โดยเครื่องดูดฝุ่นของราชการ ชาร์ตแบตโทรศัพท์ส่วนตัว  

1.5.สาเหตุและปัจจัยท่ีนำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
      1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่
พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง 
กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการ
ทุจริต  
      2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ            
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้  
      4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่                 
เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดใน                
โครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  
        5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา
ช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

 
                    / 6.การขาดจริยธรรม............ 
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         6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษ 
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง                    
และมีความเห็นแกต่ัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม   
       7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง
คนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริต
เป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อราษฎร์                 
บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

2. หลักการและเหตุผล 
 

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลัก  
แห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่                 
ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบที่กฎหมายกำหนด และต้องเป็นไป              
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริการราชการแผ่นดิน กำหนดให้การบริหารราชการซึ่งรวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้ องเป็นไป                
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่น
ยังมีปัญหาหลายประการ ที่สำคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหา
การกำกับดูแลโดยองค์กรที่มี อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มีส่วนทำให้การบริหาราช การ               
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง    
คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือ
พวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระทำในลักษะที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
จริยธรรม  จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์จะพบว่า
ภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่ างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 
       ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานการตรวจสอบการทำงานของ                
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริตหรือการทุจริต              
มีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กรซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
คณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆตำแหน่ง จะต้องมี
จิตสำนึกค่านิยม ทัศนคติที่ดีและยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ  

ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” 
แล้ว หน่วยงานองค์กรอื่นและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่านซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่จะเป็น
ตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันการทุจริตเพ่ือขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ที่ได้เข้าร่วม
การเป็นเครือข่ายในด้านการป้องกันการทุจริตแล้วก็ทำให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลักการบริหารงานและ
การปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 
 
                                               / ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติ............ 
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ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน 
ทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือ  
จากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน    
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยปลอดการทุจริตและ                    
ประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้มีค่าเป้าหมายประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในระยะที่  1 ปี พ.ศ.2563 -2565 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 57 ในระยะที่  2                        
ปี พ.ศ.2566-2570 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดเป้าหมายของการดำเนินการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ออกเป็น 4 มิติ ดังนี้ 
          มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
 มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส  
         มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
        มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม                      
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลเมืองลี จึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรม
สุจริตให้เกิดในองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพ่ือกำหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ  ที่เป็นรูปธรรม                
อย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
  1.เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อสาธารณชน  
          2.เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ             
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  
        3.เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส
และตรวจสอบได้  
          4.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต ให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น  
         5.เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง
และลดการทุจริต 
 
 
                                        / 4.เป้าหมาย................ 
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4.  เป้าหมาย 
      1.คดีทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมลดลง ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2570   
         2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85คะแนนขึ้นไป) ร้อยละ 100 ในปี พ.ศ.2570 
 
5.  ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
 1.เป็นการสร้างความเชื่อม่ันของประชาชนที่มีต่อตัวผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
          2.ผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและข้าราชการ เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างซื่อสัตย์
สุจริต ปราศจากอคติ มุ่งม่ันทำเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
        3.มีการวางแนวทางการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยึดหลักธรรมภิบาล และหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
         4.ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการและการป้องกันการทุจริตอย่างแท้จริง  
         5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกลไกในการตรวจสอบการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดการทุจริต             
เพ่ิมระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด  
         6.เป็นการวางแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปราม           
การทุจริต 
          7.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนทั้งทางภาครัฐ ภาคเอกชนตลอดจนประชาชน
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 
 
วิสัยทัศน์(Vision) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
 

“หล่อหลอมความคิด   ใช้ชีวิตพอเพียง    เมืองลีน่าอยู่  
       เลิศหรูแหล่งท่องเที่ยว  กลมเกลียวพัฒนา  ปลอดยาเสพติด” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                              / สว่นที่ 2 .................. 
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ส่วนที่  ๒   
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
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ส่วนที่  ๒ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองล ี อำเภอนาหม่ืน  จังหวัดน่าน 

  
มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมาย

เหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

มิติท่ี 1 
การสร้าง
วัฒนธรรม

สุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ 
การเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการ
การเมือง ฝ่ายสภา
ท้องถิ่น              
และฝา่ยประจำ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

1.1.1.เสรมิสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักในการ
ปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่และ
การประพฤตตินตาม
ประมวลจริยธรรม 

-โครงการพัฒนา
ความรู้ด้านกฎหมาย
และระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน สำหรับ
บุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

-โครงการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
ความรู้ด้านกฎหมาย
และระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

-มาตรการ “ส่งเสริม
การปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองล ี

 

 

 

 

 

 
140,000 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 
140,000 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 
140,000 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 
140,000 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 
140,000 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 
สป. 

 

 

 

 

สป. 

 

 

 

 

 

สป. 

 
 



12 
 

 
มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมาย

เหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

มิติท่ี 1 
การสร้าง
วัฒนธรรม

สุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ 
การเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการ
การเมือง ฝ่ายสภา
ท้องถิ่น              
และฝา่ยประจำ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.2 การสร้าง
จิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

 

 

1.1.3.เสรมิสร้าง
จิตสำนึกและค่านยิม
ความซื่อสัตย์สุจริต 
และการต่อต้านการ
ทุจริต 

-โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรม 
และประชาธิปไตย
เพื่อเสรมิสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
สุจรติ 

1.2.3.เสรมิสร้าง
จิตสำนึกและ   
ความตระหนัก     
ในความซื่อสัตย์
สุจรติและการ
ต่อต้านการทุจริต 

-ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงานและบุคคล
ที่ประพฤติปฏิบตัิตน
ให้เป็นท่ีประจักษ ์

-กิจกรรมมอบ
ประกาศเกยีรตคิุณ
แก่คณะกรรมการ
ชุมชน 

-กิจกรรมยกย่องและ
เชิดชูเกียรติแก่บคุคล 
หน่วยงาน องค์กร
ดีเด่น ผู้ทำ
คุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมใจกิจกรรม
ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองล ี

 

 

 

 

 

30,000 

 

 

 

 
 

 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 

 

 

 

30,000 

 

 

 

 
 

 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 

 

 

30,000 

 

 

 

 
 

 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 

 

 

30,000 

 

 

 

 
 

 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 

 

 

30,000 

 

 

 

 
 

 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 

 

 

สป. 

 

 

 

 
 

 

 

 
สป. 

 

 
สป. 

 

 
สป. 



13 
 

 
มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมาย

เหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

มิติท่ี 1 
การสร้าง
วัฒนธรรม

สุจริต 

1.3 การสร้าง
จิตสำนึกและ
ความตระหนัก   
แก่เด็กและ
เยาวชน 

1.3.1.เสรมิสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักในความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ และ
การต่อต้านการ
ทุจริต 

-โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้เด็กและเยาวชน
องค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองลี  

 

 

 

 

 
30,000 

 

 

 

 
30,000 

 

 

 

 
30,000 

 

 

 

 
30,000 

 

 

 

 
30,000 

 

 

 

 
ศึกษา 

 รวม 8 โครงการ 200,000
บาท 

200,000
บาท 

200,000
บาท 

200,000
บาท 

200,000
บาท 

 

มิติท่ี 2 
การ

บริหาร
ราชการ

ด้วยความ
โปร่งใส 

2.1 การเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2.1.1.การเปิดเผย
ข้อมูลการ
บริหารงานและ  
การดำเนินงาน 

-มาตราการปรับปรุง
และพัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารแก่
ประชาชน 

2.1.3.การเปิดเผย
ข้อมูลและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

-มาตรการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ 
และกำกับตดิตาม
การเผยแพร่ข้อมลู
สาธารณะของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองล ี

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 
สป. 

 

 

 

 

 

สป. 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
มิติท่ี 2 
การ

บริหาร
ราชการ

ด้วยความ
โปร่งใส 

2.2 มาตรการ
ส่งเสริมคณุธรรม
และความโปร่งใส 

2.2.1.การแสดง
เจตนารมณ์ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีและ
บริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นไปตามหลัก  
ธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร 

-มาตรการแสดง
เจตนารมณ์ในการนำ
หลักคุณธรรมมาใช้
ในการบริหารงาน
ของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำบล
เมืองลี ด้วยการ
จัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
เพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 

2.2.2.การจัดทำ
มาตรการส่งเสรมิ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

-มาตรการ No Gift 
Policy  

-โครงการเสรมิสร้าง
วัฒนธรรมการ
ให้บริการอย่างเท่า
เทียมกัน 

-มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์การ
บริหารส่วนตำบล
เมืองล ี

-มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 
20,000 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 
20,000 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 
20,000 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 
20,000 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 
20,000 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

สป. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สป. 

 
สป. 

 

 

สป. 

 

 

สป. 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมาย

เหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

มิติท่ี 2 
การ

บริหาร
ราชการ

ด้วยความ
โปร่งใส 

2.2 มาตรการ
ส่งเสริมคณุธรรม
และความโปร่งใส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
2.3 มาตรการลด
การใช้ดุลพินิจใน
การปฏิบัติงาน 

 -กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี” 
 -กิจกรรม 
“วิเคราะหผ์ลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปี” 
 -โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการ
ให้บริการของ
องค์การบริหาร   
ส่วนตำบลเมืองล ี
 -โครงการ “บริการ
เป็นเลิศ ก่อเกดิ
ความประทับใจ” 
(ยกระดับมาตรฐาน
การให้บริการตาม
หลักธรรมาภิบาล) 
 -โครงการพัฒนา
ระบบการให้บริการ
ประชาชนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์     
(E-Service) 

2.3.1.จดัทำ
ข้อตกลงระหว่าง
บุคลากรในองค์กรให้
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์
สุจรติมีคณุธรรม 
จริยธรรม ใช้ดุลพินิจ
ด้วยความสุจรติ
ภายใต้กรอบธรร
มาภิบาล 
-กิจกรรม “การ
จัดทำข้อตกลง
ปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองล ี

- 

 
 

- 

 
 

- 

 

 
 
- 

 

 
 

6,000 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 

 
 
- 

 

 
 

6,000 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 

 
 
- 

 

 
 

6,000 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 

 
 
- 

 

 
 

6,000 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 

 
 
- 

 

 
 

6,000 

 

 

 

 

 

 

 
- 

คลัง 

 
 

คลัง 

 
 

สป. 

 

 
 

สป. 

 

 
 

สป. 

 

 

 

 

 

 

 

 
สป. 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
มิติท่ี 2 
การ

บริหาร
ราชการ

ด้วยความ
โปร่งใส 

 

 

 

 

2.3 มาตรการลด
การใช้ดุลพินิจใน
การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

2.3.2.มีการจดัทำ
แผนภูมิขั้นตอน/
คู่มือการปฏิบตัิงาน
และระยะเวลาการ
ดำเนินการเกี่ยวกับ
การบริการ
ประชาชน 
รายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในแต่ละ
ขั้นตอน เปิดเผย    
ณ ท่ีทำการและ     
ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของ
องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น 

-โครงการจดัทำคู่มือ
สำหรับประชาชน
ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

-โครงการจดัทำคู่มือ
หรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานสำหรับ
เจ้าหน้าท่ีองค์การ
บริหารส่วนตำบล
เมืองล ี

-โครงการจดัทำ
มาตรฐานการ
ให้บริการประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 
 
 
- 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 
 
 
- 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สป. 

 

 
สป. 

 

 

 
สป. 

 รวม 16 โครงการ 26,000
บาท 

26,000
บาท 

26,000
บาท 

26,000
บาท 

26,000
บาท 

 

มิติท่ี 3 
การ

ส่งเสริม
บทบาท

และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 การส่งเสรมิ
การมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3.1.1.การมสี่วน
ร่วมในการจดัทำ
แผนพัฒนา       
การจัดทำ
งบประมาณ 

-ส่งเสรมิการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การบริหารกิจการ
ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองลี  

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

สป. 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมาย

เหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

มิติท่ี 3 
การ

ส่งเสริม
บทบาท

และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็นการ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.การมสี่วน
ร่วมตรวจสอบ และ
การประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
-โครงการประชุม
ตำบลสัญจร 

3.2.3.มรีายงาน
หรือแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้
ประชาชนผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ได้ทราบถึงการไดร้ับ
เรื่อง ระยะเวลา 
และผลการ
ดำเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน/    
ร้องทุกข ์
-มาตรการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองล ี

 

 

35,000 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

35,000 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

35,000 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

35,000 

 

 

 

 

 

 
 
 
- 

 

 

35,000 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

สป. 

 

 

 

 

 

 

 
สป. 

 รวม 3 โครงการ 35,000
บาท 

35,000
บาท 

35,000
บาท 

35,000
บาท 

35,000
บาท 

 

มิติท่ี 4 
การ

ยกระดับ
กลไกการ
ตรวจสอบ

การ
ดำเนินงาน

ของ
องค์กร
ปกครอง

ส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 การจัดวาง
ระบบตรวจสอบ
ภายใน การ
ควบคุมภายใน 
และการบริหาร
ความเสีย่งการ
ทุจริต 

 

 

 

 

 

4.1.1.มีการจดัทำ
และรายงานการ
จัดทำระบบ
ตรวจสอบภายใน 
-โครงการจดัทำ
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจำป ี

4.1.2.มีการจดัทำ
และรายงานการ
จัดทำระบบควบคุม
ภายใน 
-กิจกรรมตดิตาม
และประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

 
 
- 

 

 

 
 
- 

 

 

 
 
- 

 

 

 
 
- 

 

 
 
- 

 

 

 
 
- 

 

 
 
- 

 

 

 
 
- 

 

 
 
- 

 

 

 
 
- 

 

 
 

สป. 

 

 

 
 

สป. 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
มิติท่ี 4 
การ

ยกระดับ
กลไกการ
ตรวจสอบ

การ
ดำเนินงาน

ของ
องค์กร
ปกครอง 

4.1 การจัดวาง
ระบบตรวจสอบ
ภายใน การ
ควบคุมภายใน 
และการบริหาร
ความเสีย่งการ
ทุจริต 

 
4.2 การส่งเสรมิ
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 
 
4.3 มาตรการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียน 
การทุจริต 

 

 

 

4.1.3.มีการจดัให้มี
กระบวนการบริหาร
จัดการความเสีย่ง
การทุจริต 
-มาตรการบริหาร
จัดการความเสีย่ง
การทุจริตของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองล ี
4.2.2.ส่งเสริม
สมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตาม
กระบวนการและ
วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง
ได้กำหนดไว้ โดยไม่
ฝักใฝ่ฝา่ยใด 
-โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน 

4.3.2.จดัให้มีระบบ
และช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ 
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยสำหรับ    
ผู้ร้องเรยีน 
-มาตรการจัดให้มี
ระบบและช่อง
ทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองล ี

 

 
 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 
300,000 

 

 

 

 
 

 
 
- 

 

 
 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 
300,000 

 

 

 

 
 

 
 
- 

 

 
 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 
300,000 

 

 

 

 

 
 
 
- 

 

 
 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 
300,000 

 

 

 

 

 
 
 
- 

 

 
 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 
300,000 

 

 

 

 

 
 
 
- 

 

 
 

สป. 

 

 

 

 

 

 

 

 
สป. 

 

 

 

 
 
 
 
 

สป. 

 รวม 5 โครงการ 300,000
บาท 

300,000
บาท 

300,000
บาท 

300,000
บาท 

300,000
บาท 

 

รวมท้ังสิ้น 32  โครงการ 561,000
บาท 

561,000
บาท 

561,000
บาท 

561,000
บาท 

561,000
บาท 
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                      ส่วนที่  3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 
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                                       ส่วนที่  3 

มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.1.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ และการประพฤติ
ตนตามประมวลจริยธรรม 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บุคลากร สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การ
ดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำมักเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ์ 
หรือขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม จึงส่งผลให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
กระทำผิดกฎหมายระเบียบต่างๆ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

 ดังนั้น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้ง
เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  จึงได้จัดทำโครงการ
พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์

 1) เพ่ือให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
        2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ  
         3) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ            
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
                                                                                                               
                                                                                                              / 4.กลุ่มเป้าหมาย.......... 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 54 คน 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น   
       2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดเตรียมการดำเนินโครงการ  
     3) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับ
บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  
       4) จัดทำเอกสารส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  
        5) อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
      6) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ  
      7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 งบประมาณ 140,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

10. ผลผลิต,ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต  
       1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี  
       2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็น                     
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ทำแบบทดสอบ/แบบประเมิน) 

 ผลลัพธ์  
      ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ              
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน)  

 
                                                                         / โครงการที่ 2............ 
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  โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือให้การบริหารงาน และ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์

 1) เพ่ือให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
       2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ  
       3) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน จำนวน 54 คน 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำโครงการ/แผนงานและขออนุมัติดำเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บริหาร   
         2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับ
บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  
       3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร ผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว 
เป็นต้น   
         4) ประเมนิผลและสรุปผลการดำเนินการ  
        5) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

                          / 7.งบประมาณ.............. 



23 
 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช่งบประมาณในการดำเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต  
       1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว อย่างน้อย 5 ช่องทาง และไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายไตรมาส)  
       2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 

 ผลลัพธ์  
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ                    
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                      / โครงการที่ 3............ 



24 
 

  โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้  การฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน                 
ทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง                 
แห่งการกระทำ นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ             
พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำหนดให้
ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 
ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรนำแนวทางการดำเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการ
ถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหาร             
ส่วนตำบลเมืองลี จึงได้จัดทำมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองลี” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำทุกระดับนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์

 1) เพ่ือเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและเป็นสากล  
       2) เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคคลและ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
       3) เพ่ือทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
        4) เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจในขอบเขต 
สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคม 
ตามลำดับ  
       5) เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 54 คน 

                                        / 5.วิธีดำเนินการ........... 
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5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ  
        2) กำหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับบุคคลในองค์กรและ
สาธารณชน  
       3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดำเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด  
        4) ดำเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็ น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด  
      5) ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชน                
ให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้อง
จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด)  
       6) ประเมินและติดตามผลการดำเนินการ  
      7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช่งบประมาณในการดำเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต  
       1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง  
       2) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ
แนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล)  

 ผลลัพธ์  
        คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานปฏิบัติงานขององค์การบริหาร                
ส่วนตำบลเมืองลี ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (สำรวจโดยใช้แบบประเมิน
ติดตามผล) 

 
                               / 1.1.3 เสริมสร้างจิตสำนึก............ 
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 1.1.3 เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

 โครงการที่ 4 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 

2. หลักการและเหตุผล  

 การดำเนินชีวิตและการปฏิบัติ งาน นอกจากผู้ปฏิบัติ งานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่                      
ความรับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนำไปสู่การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จขององค์กร
อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างจิตสำนึ ก                  
ให้บุคลากรตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่น               
ในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม 
อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมในการทำงานอันจะนำไปสู่การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดให้
มีการจัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

3. วัตถุประสงค ์  
       1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักคุณธรรม จริยธรรม                   
มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข   
      2) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน 
อย่างซื่อสัตย์สุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จำนวน 43 คน  

5. วิธีดำเนินการ  
        1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ  
        2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
       3) กำหนดรูปแบบ กำหนดการ และหัวข้อการอบรม  
          4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์   
     5) ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการท่ีกำหนด  
      6) รายงานผลการดำเนินการ  
      7) เผยแพร่การดำเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
                  / 6.ระยะเวลาการดำเนินการ......... 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 

 งบประมาณดำเนินการ 30,000 บาท      

8. ผู้รับผิดชอบ 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต  
          1.มีการจัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง  
        2.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการ
ปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล) 

 ผลลัพธ์  
      บุคลากรนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กรสุจริตในหน่วยงาน (สำรวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล) 
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1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

 1.2.3 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

โครงการที่ 5 

1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2. หลักการและเหตุผล 

 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม                  
ทำให้ การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริต          
ทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทำความดี 
เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็น
แบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐาน
อันสำคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 

3. วัตถุประสงค ์

 1) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
       2) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  
     3) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
        4) เพ่ือสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น            
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 หน่วยงานและบุคคลในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) แต่งตั้งคณะทำงานยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
       2) คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้            
เป็นที่ประจักษ์   
      3) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ   
      4) คณะทำงานฯ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
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 5) ประกาศผลการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์                  
และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ  
     6) ดำเนินการจัดพิธีการมอบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น           
ที่ประจักษ์  
    7) รายงานผลการดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 จำนวนหน่วยงานและบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 ผลลัพธ์ 

 1) มีหน่วยงานและบุคคลต้นแบบที่ดีปรากฏต่อสังคม  
     2) ประชาชนในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขวัญกำลังใจ และมีจิตสำนึกปฏิบัติตนเป็นประโยชน์
ต่อสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต  
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โครงการที่ 6 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งส่งเสริม             
ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชน  
มากที่สุด ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยส่งเสริมให้มีคณะกรรมการชุมชน เข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่างๆ ทำหน้าที่ในการประสานงานกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ  

เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละชุมชน ต้องอุทิศเวลา แรงกาย 
แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการ           
มอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง  

3. วัตถุประสงค ์

 1) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม              
ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการชุมชนมาด้วยดี จนครบวาระการดำรงตำแหน่ง  

 2) เพื่อยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์และแบบอย่างที่ดีต่อสังคม
ให้มีขวัญและกำลังใจ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 คณะกรรมการชุมชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง  
       2) จัดทำประกาศเกียรติคุณ เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ  
     3) จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน  
   4) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 

 
                                               / 5.ผู้รับผิดชอบโครงการ............ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต  
      คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ 4 ปี  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ร้อยละ 100 

 ผลลัพธ์  
      1) มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น  
        2) ประชาชนในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขวัญกำลังใจ และมีจิตสำนึกบำเพ็ญประโยชน์
สาธารณะในท้องถิ่น 
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โครงการที่ 7 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์                 
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

2. หลักการและเหตุผล 

 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันสำคัญ              
ในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดำรงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม             
ถือว่าเป็นหลักสำคัญของการทำความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน                    
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทำความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
ผู้ที่ทำคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อย่างสม่ำเสมอ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองลี จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล 
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ                    
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทำคุณประโยชน์ 
และควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์                 
ให้ทราบโดยทั่วกัน 

3. วัตถุประสงค ์

 1) เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองลี  
        2) เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองลี ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
       3) เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วน               
ตำบลเมืองลี มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 1) ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
        2) ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล 
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น   
      2) คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทำความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง  
     3) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือก
และได้คะแนนสูงสุด  
                          / 4) รายงานผลการดำเนินการ........... 
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 4) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต  
         จำนวนบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร               
ส่วนตำบลเมืองลี ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

 ผลลัพธ์  
        ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่า
ของการประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือส่วนรวมและมีคุณธรรมและจริยธรรม  
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1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

 1.3.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

 โครงการที่ 8 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการ            
รักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16  
ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ             
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542                 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่ วมกับผู้อ่ืนได้              
อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี พิจารณาเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยม
ที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญ ที่ทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกัน
แก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด  

3. วัตถุประสงค ์

 1) เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
     2) เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม  
      3) เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง                  
ทุกรูปแบบ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จำนวน 100 คน 

 

 

                                                      / 5.วิธีดำเนินการ............. 
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5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
       2) แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
        3) ดำเนินการตามโครงการ  
     4) สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ  
      5) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 งบประมาณในการดำเนินการ 30,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 1) เด็กและเยาวชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้รับการฝึกอบรม จำนวน 100 คน  
         2) เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนำความรู้ประสบการณ์          
ที่ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/
แบบทดสอบ)  

 ผลลัพธ์  
       1) เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  (สำรวจ            
โดยใช้แบบประเมินติดตามผล)  
         2) เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ                
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)  
       3) เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม              
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

 

 

 

                                                           / มิติที่ 2................... 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 

2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการดำเนินงาน 

โครงการที่ 9 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่ งจำเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถ
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ  

 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี                    
จึงได้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร               
ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค ์

 1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน   
         2) เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสำหรับประชาชน  
       3) เพื่อจัดแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน  
       4) เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองลี 

4. กลุ่มเป้าหมาย  

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

5. วิธีดำเนินการ  
       1) จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  เพ่ือดำเนินการให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ     
      2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   
       3) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
       4) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีการ
แสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์
ของหน่วยงานและสื่ออ่ืน ๆ  

 
                             / 5) จัดทำข้อมูล............. 
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 5) จัดทำข้อมูลแสดงการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เพ่ือเผยแพร่
ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ำเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่าย
งบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่กำหนด     
แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
           6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบถามหรือ     
ขอข้อมูล หรือรับฟังคำติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ เช่น   
                - มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาทำการ   
             - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อ
สอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น   
              - มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น 
การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น   
         7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือระบบ 
Call Center   
      8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
      9) จัดทำรายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

1) มีจำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง  
        2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ให้มีข้อมูล
ที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน   

      ผลลัพธ์  
          ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบสำรวจ                 
ความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)  

                     / 2.1.3 การเปิดเผย........... 
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 2.1.3 การเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

โครงการที่ 10 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองลี 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่ องค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองลีจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 ดังนั้นเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีได้ จึงได้จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และมาตรการกำกับ
ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร            
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับที่กำหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร             
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
ในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

3. วัตถุประสงค ์ 
      1) เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดไว้   เช่น               
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง ฯลฯ 
     2) เพ่ือกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ            
กฎข้อบังคับท่ีกำหนด   
      3) เพ่ือกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน   
     4) เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

5. วิธีดำเนินการ  
      1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
     2) ประชุมคณะทำงานฯ  

 

                                                    / 2.1) กำหนดแนวทาง............. 
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2.1 ) กำหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือกำกับติดตามหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องให้ เผยแพร่ข้ อมูลของ                   
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชน              
ให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่หลากหลาย 
ใน 5 ประเด็น ดังนี้  
             2.1.1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร 
อำนาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์ 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)   
              2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่ มือหรือ
มาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ E – Service  
                       2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานการ
กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ               
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   
                       2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงานผล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
                            2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และ                
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

2.2) กำหนดแนวทาง/มาตรการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการ
ต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประชาชน   
    3) ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
       4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองลี ให้ผู้บริหารทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

                                             / ผลผลิต............. 
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9.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต   
         1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้  
        - ข้อมูลพื้นฐาน  
        - การบริหารงาน  
         - การบริหารเงินงบประมาณ  
        - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
        - การส่งเสริมความโปร่งใส  
        2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีกำหนดไว้    
         3) กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ              
กฎ ข้อบังคับท่ีกำหนด   
        4) กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

       ผลลัพธ์  
          1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ำกว่า               
ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ)   
       2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             / 2.2 มาตรการส่งเสริม........ 
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2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

 2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตาม              
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

โครงการที่ 11  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองลี ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่น และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต รวมทั้งผู้บริหาร  
มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้มีการ
ดำเนินการจัดทำมาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองลี ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  

3. วัตถุประสงค ์ 
       1) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี แสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมา               
ใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ                
ความโปร่งใส  
       2) เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สู่การรับรู้ของสาธารณชน  

3) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองลี 

4. กลุ่มเป้าหมาย  
      1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง   
        2) ประชาชน 

5. วิธีดำเนินการ   
    1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ   
      2) กำหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ  
     3) จัดทำประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร  
      4) ผู้บริหารกำหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตฯ  
      4) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่กำหนด  
                                / 5) จัดตั้งคณะทำงาน.......... 
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 5) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต    
      6) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ   
       7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่กำหนด  
        8) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
     9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
       10) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต  
         1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร  ด้วยการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
       2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส   
        3) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน              
ตำบลเมืองลี พ.ศ. 2566 - 2570  

 ผลลัพธ์  
        องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 

 

 

 

 

 

 

                              / 2.2.2 การจัดทำมาตรการ.............. 
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 2.2.2 การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

โครงการที่ 12  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 

2. หลักการและเหตุผล 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้การพัฒนาค่านิยมของนักการเมือง
ให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนำไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

 อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นปฏิรูป
ด้านการป้องปราม ได้กำหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นตั วอย่าง                        
ในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัย                 
หรือความผิดทางอาญา 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้บริหาร
ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกัน
การทุจริตโดยการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
        2) เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองลี มีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

5. วิธีดำเนินการ  
        1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดทำมาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้”  
        2) จัดทำประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy  
       3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy  

                      / 4) เผยแพร่ประกาศใช้....... 
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 4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน  
      5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy  
         6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต  
         1.มีประกาศใช้ NO Gift Policy จำนวน 1 ฉบับ  
         2.ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ดำเนินการ               
ตามแนวทาง NO Gift Policy จำนวนร้อยละ 100 (สำรวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบสำรวจ) 

 ผลลัพธ์  
        ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียน             
เรื่องสินบน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               / โครงการที่ 13.......... 
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โครงการที่ 13 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให้                   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มี   
การรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้อ งกับ                   
ความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญ                 
ในการสร้างความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยนำแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                     
(Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และ               
ความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคำนึงถึงการจัดทำบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่ 
และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึ งการอนุมัติ อนุญาต และการใช้อำนาจอ่ืนๆ                
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และคำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรม          
ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพ้ืนที่และ     
ผู้ที่มาประกอบกิจการในพื้นท่ีอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 

 เพ่ือให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอำนวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือกำกับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ของบุคลากร            
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน             
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิดความความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า                  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  

3. วัตถุประสงค ์ 
       1) เพ่ือยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
       2) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
ให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
        3) เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน            
ในท้องถิ่น  
       4) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความเชื่อมั่นในองค์กร 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

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

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 งบประมานในการดำเนินการ 20,000 บาท  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต  
       1) มีการกำหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันเป็นพันธกิจของหน่วยงาน  
          2) มีแนวทาง/แผนการดำเนินงานในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 

 ผลลัพธ์  
          1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ            
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ)  
      2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 

 

 

 

 

 

                                                                                                         / โครงการที่ 14............ 
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โครงการที่ 14  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญในการดำเนินการเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส            
ของหน่วยงาน โดยการจัดทำ “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี”  
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  

3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน   
     2) ประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือดำเนินการ ดังนี้  
            2.1) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA)  
            2.2) จัดทำมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  โดยต้องมี
รายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนด
แนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น   
       3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงช่องทางอ่ืนๆ  
      4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส 
      5) ปฏิบัติตามมาตรการ   
      6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ  
     7) รายงานผลการดำเนินการ  
       8) เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
                                          / 7.งบประมาณ............. 
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7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต   
       มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

       ผลลัพธ์  
         องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               / โครงการที่ 15............. 
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โครงการที่ 15  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีอำนาจและ
หน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กรปกครอง                  
ส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัว                     
ในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้มากข้ึน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน                    
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจ การบ้านเมืองที่ดี                 
พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน              
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

 การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน                
ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทำงานที่ เป็นรูปธรรม ชัดเจน                      
และมีมาตรการในการทำงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นธรรม เพ่ือนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี              
จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

         1) เพื่อกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
        2) เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
          3) เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล  
          4) เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่ง
เข้ามาทำงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย  
      องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

5. วิธีดำเนินการ  
       1) ผู้บริหารกำหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ   
                                   / 2) จัดประชุม........ 
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 2) จัดประชุมหน่วยงานชี้แจงบทบาทอำนาจและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ   
      3) จัดตั้งคณะทำงานเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  
     4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบริหารงานของผู้บริหารและรวบรวมความเห็น
เสนอต่อผู้บริหาร  
      5) คณะทำงานพิจารณากำหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น  
          - มาตรการป้องกันแนวทางการได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ทำงานส่วนตัว
ที่มิใช่งานราชการ  
              - มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น 
เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร  
             - มาตรการการนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ( ITA) มาใช้ในการเลื่อนขั้น 
เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร  
                - มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน 
            - มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร  
               ฯลฯ  
     6) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล  
     7) ดำเนินการตามมาตรการ  
       8) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต   
         - มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จำนวน 1 มาตรการ 

 ผลลัพธ์  
        - ข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

 

 
                                         / โครงการที่ 16............ 
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โครงการที่ 16  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ              
ที่เก่ียวข้อง 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดทำกิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี” เพ่ือติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิดความคุ้มค่า                    
และมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินงาน               
ตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ซึ่ งถือเป็นเรื่องสำคัญ                        
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเป็นต่อการบริหารงานของ                  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

3. วัตถุประสงค ์ 
      1) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้าในการ
เบิกจ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
      2) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเบิกจ่าย
งบประมาณ  
       3) เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

5. วิธีดำเนินการ  
        1) จัดตั้งคณะทำงานควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
         2) จัดประชุมบุคลากรทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณของ                
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน/ประจำไตรมาส  
      3) จัดตั้ งคณะทำงานเพ่ือตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ ในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง                
(Cross Check)  
     4) ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่คณะทำงานกำหนด  
        5) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570   
                                                       / 7.งบประมาณ........ 
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7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  

 กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต   
      1) มีการจัดประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้า/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง  
         2) มีการดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง (Cross Check)  

 ผลลัพธ์  
        ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณลดลงร้อยละ 80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               / โครงการที่ 17.......... 
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โครงการที่ 17   

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน                  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงได้ดำเนินกิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี” เพ่ือปรับปรุง                
การจัดหาพัสดุให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป  

3. วัตถุประสงค ์

 1) เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง  
         2) เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ  
       3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง  
      2) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
         3) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
     4) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้บริหาร เพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณถัดไป  
         5) เผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรของหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบทั่วกัน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

 

                                                / 9.ผลผลิต.............. 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต  
          1) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี จำนวน 1 ฉบับ  
       2) มีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแก่สาธารณชน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 

ผลลัพธ์  
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณถัดไปลดลง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    / โครงการที่ 18............. 
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โครงการที่ 18 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองลี  

2. หลักการและเหตุผล  

 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้มีอำนาจและ
หน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กรปกครอง                     
ส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัว                   
ในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน               
ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  ทั้งนี้การเพ่ิมขึ้นของประชากร 
ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบ               
ต่อการดำเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้บริการทั้งในเชิงปริมาณ                
และเชิงคุณภาพ จึงได้จัดทำโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                   
และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักการบริหาร
จัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์

 1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
       2) เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองลี   
         3) เพ่ือสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองลี 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้  
                1.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
               1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
                    1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
                                    / 1.4) ด้านการวางแผน............. 
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  1.4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  
             1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
                 1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น                
        2) จัดทำระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการในรูปแบบที่ง่าย
และสะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุ่มแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร    
         3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน   
         4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ อย่างน้อยปีละ              
2 ครั้ง  
         5) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทราบผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจายข่าว
เป็นต้น 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ     

8. ผู้รับผิดชอบ 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต   
       มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 

ผลลัพธ์  
         จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 

 

 

 

 

 

 

                                        / โครงการที่ 19............ 
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ตัวอย่างท่ี 19  

1. ชื่อโครงการ :  โครงการ “บริการเป็นเลิศ ก่อเกิดความประทับใจ” (ยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลัก
ธรรมาภิบาล) 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให้                 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มี    
การรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับ ปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับ                   
ความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญ             
ในการสร้างความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยนำแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล               
(Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้ าน เมืองที่ ดี มาประยุกต์ ใช้  โดยเฉพาะหลักนิติ ธรรม                  
และความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคำนึงถึงการจัดทำบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตาม             
อำนาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และ                 
การใช้อำนาจอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และคำนึงถึง               
ความถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อ
ประชาชนในพื้นท่ีและผู้ที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 

 เพ่ือให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอำนวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือกำกับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ของบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน            
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิดความความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า                 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการ “บริการเป็นเลิศ ก่อเกิดความประทับใจ” (ยกระดับมาตรฐานการ
ให้บริการตามหลักธรรมาภิบาล) 

3. วัตถุประสงค ์ 
       1) เพ่ือยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  
       2) เพื่อมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ   
       3) เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน            
ในท้องถิ่น  
       4) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความเชื่อมั่นในองค์กร 

4. กลุ่มเป้าหมาย  
      ประชาชนผู้รับบริการในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

 
                                   / 5.วิธีดำเนินการ.......... 
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5. วิธีดำเนินการ 

 1) แต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับมาตรฐานการบริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
       2) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถ             
มอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
     3) จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบ 
ให้เป็นปัจจุบัน  
          3.1) ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
             3.2) จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
             3.3) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน  
              3.4) จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ  
                  3.5) จัดทำคำสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชน 
ทั้งเวลาทำการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
             3.6) การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
           4) ประกาศเปิดเผยข้อมูลและมาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ จัดทำแผนภูมิ
แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
         5) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ และนำผลดังกล่าวมาปรับปรุงการให้บริการ  
       6) รายงานผลการประเมิน ความคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ  และเผยแพร่            
ให้บุคลากรและสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน  
    7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
      ผลผลิต  
       1) มีประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ  
      2) มีแผนภูมิแสดงข้อมูลการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน               
ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

                                                   / ผลลัพธ์............. 
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ผลลัพธ์  
     1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ)  
     2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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โครงการที่ 20 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)  

2. หลักการและเหตุผล  

 การขับเคลื่อนองค์กรโดยการพัฒนาระบบงานบริการ ให้อยู่ในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)             
ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง โดยทำให้ผู้รับบริการได้รับ  ความสะดวก รวดเร็ว ด้วยความโปร่งใส และสามารถ
ปรับตัวให้ตรงกับความต้องการใหม่ ๆ  ได้ตลอดเวลา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการบริการด้วย e-Service                 
จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
นำไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือการพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐ นอกจากนั้น              
การพัฒนางานบริการภาครัฐในรูปแบบ e-Service นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล                
ซึ่งให้ทุกหน่วยงานนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชนอย่างเต็มที่  เพ่ือเพ่ิมความ
สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องเป็นระบบที่ประชาชนสามารถตรวจสอบ  ความโปร่งใสในการ
ทำงานของภาครัฐได้อีกด้วย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่บริการสาธารณะ และ
อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)       
เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยทำให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ                          
มีความโปร่งใส 

3. วัตถุประสงค ์ 
       1) เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อ               
ด้วยตนเองอีก  
      2) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน   
      3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

5. วิธีดำเนินการ  
       1) แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)  
       2) กำหนดภารกิจในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)  
      3) จัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยประชาชนผู้รับบริการ
สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์หรือเครือข่ าย
อินเทอร์เน็ต โดยเป็นช่องทางที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้อง 

                                        / เดินทางมาติดต่อ......... 



61 
 

เดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก เช่น  
         - ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพ่ือขอแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ   
                   - ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่ านทาง Google Form เพ่ือตรวจสอบสิทธิรับ เงิน อุดหนุน                   
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
                   - ระบบกรอกข้อมูลคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้นคนพิการที่มีช่องทางการแนบ
ไฟล์เอกสารหลักฐานโดยผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
         4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)                
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ  
       5) จัดทำคู่มือ/แนวทางการใช้งานระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)  
      6) จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการ E-Service โดยแยกข้อมูลเป็นรายเดือนให้ครบทุกเดือน   
       7) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  
       8) รายงานผลการดำเนินการ   

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณที่ดำเนินการ 

 6,000 บาท       

8. ผู้รับผิดชอบ 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต  
      มีระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) อย่างน้อย 1 ภารกิจ 

 ผลลัพธ์  
       1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ                
ของหน่วยงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ)  
          2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 

 

 

 

 
                                  / 2.3 มาตรการลดการใช้............ 
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2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

 2.3.1 จัดทำข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต            
มีคุณธรรมจริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล  

โครงการที่ 21 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี” 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการปฏิบัติ
หน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบ               
ของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลง
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้ง มาตรา 45 
กำหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ                    
ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงได้จัดให้มีการจัดทำข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมี          
การลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปลัดระบุองค์การบริหาร          
ส่วนตำบลเมืองลี และหัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทำข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผล           
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

3. วัตถุประสงค ์ 
       1) เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย               
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด  
       2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ  

4. กลุ่มเป้าหมาย  
     องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

5. วิธีดำเนินการ  
     1) จัดทำข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย            
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน   
                               / โดยได้มีการลงนาม........... 
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โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณา
และเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้  
           1.1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
                1.2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  
                 1.3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  
              1.4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
          1.5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
            1.6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 2) ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ          
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
        3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น   
            - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง                
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด            
เป็นต้น   
                  - ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ
ข้อมูล เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการกำกับ
ดูแลและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว  
         4) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่กำหนด  
      5) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  
       6) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่ก ารประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์                   
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  
      7) รายงานผลการดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

                                                                         / 9.ผลผลิต............... 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต  
         มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง 

 ผลลัพธ์  
     จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  / 2.3.2 มีการจัดทำ.............. 
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 2.3.2 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น 

 โครงการที่ 22 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจำนวนมาก กำหนดให้การประกอบกิจการของ  
ประชาชนต้องผ่านการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจ้ง ในการขออนุญาต ดำเนินการ
ต่าง ๆ กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าแห่งเดียว หรือหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้กำหนด  ระยะเวลา เอกสาร
และหลักฐานที่จำเป็น รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดความคลุมเครือ  ไม่ชัดเจน อันเป็นการ
สร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศ      
ในเวทีการค้าโลก ดังนั้น เพ่ือให้มีกฎหมายกลางที่มีหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสาร                
หรือหลักฐานที่ ใช้ประกอบคำขอ สถานที่ ให้บริการ ค่าธรรมเนียม อีกทั้ งเป็นการลดต้นทุนของประชาชน                           
และเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการให้บริการของภาครัฐ ให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจ            
ของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบที่ชัดเจน จึงจำเป็นต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน            
ผ่านระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
ที่กำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำ  “คู่มือสำหรับประชาชน เพ่ืออำนวย                
ความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ             
โดยสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์ 
     1) เพ่ือให้มีคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ                 
ทาง ราชการ พ.ศ. 2558 กำหนด   
       2) เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอ สถานที่ให้บริการ   
   3) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน   
       4) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น 

4. กลุ่มเป้าหมาย  
     ประชาชนและผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

5. วิธีดำเนินการ  
      1) แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน   
       2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน  
                                        / 3) จัดทำคู่มือ............ 
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 3) จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ 
ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ เป็นต้น   
     4) ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
      5) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต  
      มีคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ              
พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนด เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

ผลลัพธ์  
        1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ)  
       2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      / โครงการที่ 23............. 
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โครงการที่ 23  

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ รวมทั้งภารกิจเกี่ยวกับการบริการ สาธารณะ     
แก่ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เป็นจำนวนมาก โดยบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่งมีหน้าที่
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานที่หลากหลาย  

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทํางานที่มีจุดเริ่มต้น                
และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มักจัดทําขึ้นสําหรับงานที่มี
ความซับซ้อน มีหลายขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับหลายคน สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง              
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

3. วัตถุประสงค ์ 
      1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน   
      2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรทําอะไรก่อนและหลัง ควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด กับใคร  
       3) เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ เป้าหมายขององค์กร  
        4) เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

5. วิธีดำเนินการ  
       1) แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
        2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
      3) จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ยึดถือปฏิบัติ
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้มีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติงานภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่
หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการข้ันตอนในการปฏิบัติงาน  
       4) ปิดประกาศคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ งานสำหรับเจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
เพ่ือให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทราบ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ  
     5) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  
       6) รายงานผลการดำเนินการ 

                                       / 6.ระยะเวลา.......... 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต  
       มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทำให้การปฏิบัติงาน             
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 ผลลัพธ์  
        ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              / โครงการที่ 24........... 
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โครงการที่ 24  

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  ให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการ                    
ให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ โดยนำแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลัก                     
ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรม                     
และความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคำนึงถึงการจัดทำบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอำนาจ
หน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใช้อำนาจอ่ืนๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และคำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรม            
ไม่ เลือกปฏิบัติ  และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์ เพ่ือตนเองหรือพวกพ้อง ทั้ งนี้  ต้องปฏิบัติต่อประชาชน                      
ในพ้ืนที่ และผู้ที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกำหนด                      
เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม               
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่ง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กำหนดให้ส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดยถือว่าประชาชน                
เป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์               
สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

 ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการให้บริการประชาชนมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
จึงได้จัดทำโครงการมาตรฐานการให้บริการประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์ 
       1) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชนเป็นไป
ตามมาตรฐานที่กำหนด อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
      2) เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ  
       3) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการให้บริการได้ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

5. วิธีดำเนินการ  
     1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน  
      2) จัดให้มีการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน  
      3) จัดทำประกาศมาตรฐานการให้บริการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการและ
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

                                        / 4) ปรับปรุงข้อมูล........... 
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 4) ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น   
              - ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  
                 - ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
        5) เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการประชาชน ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ            
หน่วยงาน เช่น  
            - จัดทำป้ายแสดงแผนภูมิขั้นตอน มาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบ
ให้บริการในทุกกระบวนการ ณ จุดให้บริการ  
                - จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการให้บริการ
ประชาชน       
                - จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ  
          6) มีการติดตามประเมินผลการให้บริการตามมาตรฐานที่กำหนด โดยการประเมินความพึงพอใจ                   
ในการให้บริการ  
       7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต  
      1) หน่วยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการให้บริการประชาชน  
       2) มีการเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบงานให้บริการ
ในทุกกระบวนการ ณ ที่ทำการและในเว็บไซต์หน่วยงาน 

       ผลลัพธ์  
       1) ประชาชนผู้ รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ                   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
        2) จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ลดลง  

 

 
                             / มิติที่ 3 การส่งเสริม......... 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 

โครงการที่ 25 

1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่ องค์การบริหาร               
ส่วนตำบลเมืองลี จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี               
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  และร่วมดำเนินการโครงการ                
รวมทั้งติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์ 
       1) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน  
       2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่างๆ ของตน  
       3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส  
       4) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

5. วิธีดำเนินการ  
      1) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ ดังนี้  
        1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจำนวนสัดส่วนที่มีผลต่อการตัดสินใจในการบริหาร
โครงการ/กิจกรรมต่าง โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

                                                                    / -การมีส่วนร่วม............ 
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       - การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ   
         - การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ   
                 - การมีส่วนร่วมดำเนินการตามโครงการ  
             1.2) จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
             1.3) เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในการปรับปรุง
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
                    1.4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน  
                     1.5) เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้ันตอนต่อไป  
                1.6) เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน  
                  1.7) รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
      2) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ         
การปรึกษาของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ           
วันเวลาและกำหนดการประชุมสภาท้องถิ่น  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2566 - 2570   

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ใช้งบประมาณดำเนินการ 10,000 บาท  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต  
      1) มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  และมีช่องทาง
ให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่างๆ   
       2) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 ผลลัพธ์  
     เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการด้านต่างๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ิมข้ึน 

 

 
                            / 3.1.2 การมีส่วนร่วม......... 
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3.1.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินงาน 

โครงการที่ 26 

1. ชื่อโครงการ: โครงการประชุมตำบลเมืองลสีัญจร 

2. หลักการและเหตุผล  

 ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ว่าจะเป็น            
เรื่องสิทธิหน้าที่ การร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่                    
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 17 (8) ได้ส่งเสริม              
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตน จึงส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามา
ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ก่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานทั้งยังส่งเสริม               
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็นความต้องการความจำเป็นในแต่ละหมู่บ้านผ่านการ                  
ประชุมตำบลสัญจร จึงได้จัดทำ “โครงการประชุมตำบลสัญจร” ขึ้น โดยเป็นโครงการต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชุมตำบลสัญจร เป็นการแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน                  
ของบุคลากรในหน่วยงาน และยังส่งเสริมให้ประชาชนกล้าแสดงความคิดเห็นผ่านที่ประชุมตำบลสัญจร 

3. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับฟังการประชุมตำบลสัญจร ของท้องถิ่นของตน 
2) เพ่ือปลูกฝังระบบประชาธิปไตยให้กับประชาชน และเยาวชนให้สัมผัสกับระบบการบริหารจัดการและ          

การบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการบริหารงานเพ่ือประชาชน จากการเข้ารับฟังการประชุม            

ตำบลสัญจร 
4) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือเสนอปัญหาในการประชุมตำบลสัญจร 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

  ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

5. วิธีดำเนินการ   
       1) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศตำบลสัญจร เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ 
การปรึกษาของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพ้ืนที่   
       2) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวันเวลาและกำหนดการประชุมตำบลสัญจร เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน          
เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไชต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ 
ประกาศเสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือเชิญ ฯลฯ  
       3) เผยแพร่รายงานการปะชุมตำบลสัญจรให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย  
                         / 6.ระยะเวลาดำเนินการ........... 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ใช้งบประมาณดำเนินการ 35,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต  
      จัดประชุมตำบลสัญจร เดือนละ 1 ครั้ง 

 ผลลัพธ์  
      1) ประชาชนได้มีโอกาสรับฟังการประชุมตำบลสัญจรของตน  
       2) ประชาชน และเยาวชนได้สัมผัสกับระบบสภาฯ หรือการประชุมตำบลสัญจร ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองลี  
       3) ประชาชนมีความเข้าใจในการบริหารงานเพ่ือประชาชน จากการเข้ารับฟังการประชุมตำบลสัญจร 
       4) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสของหน่วยงาน  
       5) ประชาชนสามารถเสนอความคิดเห็น  ความต้องการให้ที่ประชุมตำบลสัญจรได้รับทราบเพ่ือแก้ไข
ปัญหาของท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      / 3.2 การรับฟัง............ 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

 3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการ ตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

 3.2.2 มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย 

 3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

โครงการที่ 27 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เห็นความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์ 
และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานบริการสาธารณะและการ
บริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้จัดทำมาตรการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือกำกับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒ นา
ปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการ
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม  สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มี             
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

3. วัตถุประสงค ์ 
       1) เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม  
      2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล             
และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

5. วิธีดำเนินการ  
     1) จัดตั้งคณะทำงานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  
       2) ประชุมคณะทำงานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหา             
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก  
                                        / 3) คณะทำงานฯ............. 
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 3) คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้   
            3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป  
             - กำหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล 
เมืองลี   
                    - กำกับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน  
และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง   
            - กำหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา             
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ   
            - กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
              - กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือ
ความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถ
ติดตามผลได้ด้วยตนเอง   
                 3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  
              - จัดทำคู่มือหรือแนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธี การที่บุคคลภายนอกจะทำการ
ร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ 
เป็นต้น  
               - กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน   
                   - กำหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแส   
                 - จัดทำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  
                  - จัดทำข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 
เรื่องท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ ฯลฯ   
       4) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน            
การทุจริต แนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่ เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่                         
ของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน   
       5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน  
       6) จัดทำฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และกำหนดกำหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขไม่ให้
เกิดปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก   
        7) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่  
ให้สาธารณชนทราบ  
        8) คณะทำงานฯ กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามมาตรการ 

                   / 9) ประเมินความพึงพอใจ................ 
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 9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ  
         10) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหาร
รับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต  
        1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์  
          2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
       3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน  
      4) มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ  รวมทั้งมีช่องทาง               
ในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
       5) มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ให้สามารถ
ตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่กำหนดไว้ 

 ผลลัพธ์  
         ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

 

                                    / มิติที่ 4 การยกระดับ......... 
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มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน 

โครงการที่ 28 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี  

2. หลักการและเหตุผล 

 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ            
ระบบการควบคุมภายในที่ เหมาะสม ทั้ งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้                     
บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรมการ                
เพ่ิมมูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คำปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพ่ือ               
เพ่ิมประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยง                
จากการดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
สำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้น ตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ                    
และกฎหมายที่กำหนด โดยผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหาร เพ่ือจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ 
ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  

3. วัตถุประสงค ์ 
         1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการประพฤติ            
มิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์  
      2) เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอำนาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้ทรัพยากร
ขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  
        3) เพ่ือนำผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาส              
ของความสำเร็จของงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย  
      บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

5. วิธีการดำเนินการ  
       1) จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  โดยกำหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ                   
และให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่  
                       / 2) สอบทานความถูกต้อง............. 
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 2) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ                
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงาน                  
ของหน่วยรับตรวจ  
    3) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ ง                      
การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คำสั่ ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน                         
และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  
      4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย  
       5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพ่ือนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทำงาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต รวมทั้งเพ่ือเพ่ิม
โอกาสของความสำเร็จของงาน  และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต  
      1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่  
      2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 ผลลัพธ์  
       1) มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ  
        2) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์          
ของงาน  
       3) การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ 5 

 

                     / 4.1.2 มีการจัดทำ........... 
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4.1.2 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน 

โครงการที่ 29 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 

 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น               
ในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยง                 
ของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์   
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็น
เรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ                      
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์                    
ที่ทางราชการกำหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน                
จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้  ระบบการควบคุมภายในที่ดี                     
ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ             
ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐ                        
ยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนิ นงาน                    
ไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม               
การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและ                     
การตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
ของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

 เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์ 
      1) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น  
       2) เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร                  
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง  
       3) เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ             
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
      4) เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้   
ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

                                            / 4.กลุ่มเป้าหมาย................ 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

5. วิธีดำเนินการ  
     1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน  
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5  
    2) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย  
          (1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ                  
ที่กระทรวงการคลังกำหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)   
             (2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของ              
การควบคุมภายใน : ปค.4)  
            (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน (รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5)  
            (4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6)  
         3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9  
      4) นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  
        5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน              
และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต  
      1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  
                                       / 2) สรุปข้อมูล............... 
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 2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต 
โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข 

 ผลลัพธ์  
      1) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 80          
ในระดับมาก)  
      2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ  ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของ                
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส  
       3) การทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ลดลงร้อยละ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    / 4.1.3 มีการจัดทำให้.......... 
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4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

โครงการที่ 30  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

2. หลักการและเหตุผล 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ว่า               
ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI)                
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังได้นำผลการประเมิน ITA ไปกำหนด
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนน
ขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำ
กว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 
ซึ่งได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้การปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจำนวนคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนำไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ” 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เป็นหน่วยงาน
ของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญ           
ในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ  

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในระดับท้องถิ่นเอง จึงกำหนดดำเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
เป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร 

3. วัตถุประสงค ์ 
         1) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี   
      2) เพ่ือป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี   

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ทุกหน่วยงาน (สำนักงาน,กองงาน,กลุ่มงาน) 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ  
                             / 2) จัดตั้งคณะทำงาน........... 
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 2) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต   
       3) คณะทำงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินโครงการ                  
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  
      4) คณะทำงานดำเนินการจัดทำนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง               
ของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต   
        5) ดำเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ ยง ซึ่ งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ ความเสี่ ยง                      
ระดับความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และช่องทางอ่ืนๆ   
        6) มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่างเคร่งครัด  
     7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
        8) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
        ผลผลิต  
        1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินโครงการที่อาจก่อให้  
เกิดการทุจริต จำนวน 1 ชุด  
      2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจก่อให้            
เกิดการทุจริต อย่างน้อยจำนวน 5 เรื่อง  
      3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น)  
       ผลลัพธ์  
        เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี   

 

 
                                       / 4.2 การส่งเสริม............ 
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4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.2.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร               
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

โครงการที่ 31 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม              
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้ อมที่จะปฏิบัติหน้าที่           
ในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของ             
สภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   

 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกสำคัญ 
ที่ ใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบัน                   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย            
และถูกต้อง เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศการทำงาน
แบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนำไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต 

 จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ                  
ในการปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร  

3. วัตถุประสงค ์

 1) เพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร  
       2) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี   

5. วิธีการดำเนินงาน 

 1) จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม 

                        / 2) จัดอบรมให้ความรู้.............. 
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 2) จัดอบรมให้ความรู้ที่เก่ียวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ในข้อบังคับ
การประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   
      3) แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจำปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี   

6. ระยะเวลาดำเนินงาน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 งบประมาณดำเนินการ 300,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต  
      1) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ในข้อบังคับ
การประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   
       2) สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอำนาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย 

ผลลัพธ์  
        สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถนำองค์ความรู้ที่ ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล             
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 

 

 

 

 

 

 

 

                                       / 4.3 มาตรการจัดการ......... 
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4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สำหรับ               
ผู้ร้องเรียน 

โครงการที่ 32 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองลี  

2. หลักการและเหตุผล 

 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อน
มากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหาลําดับต้น ๆ ที่ขัดขวาง
การพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็น  
ภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อ
การทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือน
ต่อกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์              
ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้               
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ ดำเนินการจัดทำ
มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

3. วัตถุประสงค ์ 
         1) เพ่ือให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สำหรับบุคลากรและ
ประชาชน  
       2) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ ว โปร่งใส 
เป็นธรรม 

4. กลุ่มเป้าหมาย  
     ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

5. วิธีดำเนินการ  
        1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้าเว็บไซต์
หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้ง
เบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ) และจัดให้มี
ช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียน
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
                                                                                               / 2) ดำเนินการให้............ 



88 
 

  2) ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ  
       3) ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ                
โดยทั่วกัน  
        4) ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่           
ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
       5) รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต  
       มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับ                   
ผู้ร้องเรียน 

 ผลลัพธ์  
        ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณาจาก
จำนวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 

...................................................................... 

  เพ่ือให้การดำเนินการพัฒนาจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหาร                       
ส่วนตำบลเมืองลี (พ.ศ.2566-2570) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วน                
ตำบลเมืองลีเห็นควรแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี   
ดังมีรายนามต่อไปนี้  
    1.นายคุณาสิน  ฐานะ  นายก อบต.เมืองลี       ประธานคณะกรรมการ 
    2.นางสาวณฤดี  อินทร์ขวาง รองนายก อบต.เมืองลี          คณะทำงาน 
    3.นายศิริโชค  นวลแขว่ง  รองนายก อบต.เมืองลี          คณะทำงาน 
    4.นายดัชนุพล  ป่องนันท์  เลขานุการนายก อบต.เมืองลี                คณะทำงาน 
                    5.นายธวัชชัย  แก้วธรรม       ประธานสภา อบต.เมืองลี                             คณะทำงาน                 
                    6.นางวาสนา  จันอูน            รองประธานสภา อบต.เมืองลี               คณะทำงาน          
                     7.นางสุคนทิพย์  ระงับพิษ     สมาชิกสภา อบต.เมืองลี ม.2         คณะทำงาน   
                8.นางสาวณัฐชญา   ธนภัคพลชัย สมาชิกสภา อบต.เมืองลี ม.3                    คณะทำงาน   
                    9.นายจิราวัชร   ยาแก้ว        สมาชิกสภา อบต.เมืองลี ม.5               คณะทำงาน   
                   10.นายนภรัตน์   มาอ่ิน       สมาชิกสภา อบต.เมืองลี ม.6                   คณะทำงาน   
                  11.นายอริญชัย   ปันเสาร ์ สมาชิกสภา อบต.เมืองลี ม.7                     คณะทำงาน   
    12.นายวีระ   เขื่อนคำ  ปลัด อบต.เมืองลี                                    คณะทำงาน                   
                   13.นายทรงเกียรติ   กองวี ผอ.กองช่าง           คณะทำงาน 
    14.นางกุณลดา  ศิรปภัชมงคล ผอ.กองการศึกษาฯ          คณะทำงาน 
                 15.นางปฏิญญา   เสนากูล จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน         คณะทำงาน  
      รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง          
    16.นางสาวปรียกาญ   อินทะพุด หัวหน้าสำนักปลัด  คณะทำงานและเลขานุการ 
    17.นายพงศกร   เขื่อนคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ                 ผูช้่วยเลขานุการ  

     ให้คณะทำงานมีหน้าที่ดังนี้ 
       (๑)  ศึกษาวิเคราะห์ทำความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
       (2)  ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
       (๓)  วางแผน จัดทำ ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

                               / (4) กำกับดูแล......... 
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       (๔)  กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
       (๕)  จัดทำรายงานติดตามและสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
          (6)  หน้าที่อ่ืนๆ ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นควรเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมกับสภาพ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  
                

          ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่     1     เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

 
                                               (ลงชื่อ) 
 
                                                    (นายคุณาสิน   ฐานะ) 

                                                                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 
 

 


