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ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 เร่ือง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดบัคุณธรรมและความโปรง่ใส  

สําหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

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

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง ได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต       
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕7๐) โดยจัดทํา
ขึ้นเป็นไปตามกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่สํานักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาขึ้นให้สอดคล้อง
กับแผน ๓ ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                  
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕8๐) ประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงของชาติ และ
แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนําหลักธรรมาภิบาลสําหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น     มาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

   องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ 
คุณธรรมและความโปร่งใสสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70) เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
เจตจํานง สุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมและ
สามารถเพ่ิม ประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส      ในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 

   จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  30 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕ 

 

 

 

(นางซียะ   หนูภิรมณ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

 

 



คํานํา 

   การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมความโปร่งใส สําหรับ      
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง จัดทําขึ้นโดยเป็นไป       
ตามกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่สํานักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับ            
แผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ            
(พ.ศ. 2561-2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงของชาติ                     
และแผนปฏิบัติ การด้ านการต่อต้ านการทุจริตและ ประพฤติมิ ชอบ โดยนํ าหลักธรรมาภิบาล                     
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบ การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน       
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ประกอบด้วย 4 มิติ 
ดังนี้ 

   มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
   มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส  
   มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
   มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับ 
คุณธรรมความโปร่งใส สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ือใช้เป็นแนวทาง             
อันจะนําไปสู่ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ประเด็นที่ (21)              
การต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ที่กําหนดไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
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ส่วนที่ 1 

บทนํา 

 

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร 

  1.วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

  มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ดังนั้น    
การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะ
ช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสํานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรของ
องค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะ
ช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดําเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณี ที่พบกับการทุจริต 
ที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็ จะเป็นความเสียหายที่ 
น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียม การป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้ 
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจําซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 

  วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือ 
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

  2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 

  การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทํางานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน 
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของ การ
เฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มี การรับรู้ และ 
ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นําส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะ
กํากับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision 

  3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

  กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of 
Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออก 
ประกาศใช้เมื่อปี 1992 สําหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 

  องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)  
  หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
  หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกํากับดูแล  
  หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอํานาจการสั่งการชัดเจน  
  หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้และจูงใจพนักงาน 
  หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกตําแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
  องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
  หลักการที่ 6 กําหนดเป้าหมายชัดเจน  
  หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม  
  หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  
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  หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน  
  องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
  หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
  หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม  
  หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้  
  องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Inforrrmation and Communication)  
  หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ  
  หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดําเนินต่อไปได้  
  หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน 
  องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
  หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
  หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 
  ทั้งนี้องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function       
(มีอยู่จริงและนําไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทํางานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทําให้การควบคุมภายในมี 
ประสิทธิผล 

  4. องค์ประกอบที่ทําให้เกิดการทุจริต 

  องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือ 
แรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากซ่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมกํากับควบคุม ภายใน 
ขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระทําตามทฤษฎี สามเหลี่ยม     
การ ทุจริต (Fraud Triangle) 

  5. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น     
3 ด้าน ดังนี้ 

  5.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี ภารกิจ 
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของ 
ทางราชการ พ.ศ.2558) 
  5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ 
  5.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากร
ภาครัฐ ก 

  

 

 

 

 

 

 

การพิจารณาอนุมัติอนุญาต 
 

การใช้อํานาจและตําแหน่ง
หน้าที่ 

 การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
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6. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้  
  1. การะบุความเสี่ยง  
  2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
  3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  
  4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
  5. แผนบริหารความเสี่ยง  
  6. การจัดทํารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  
  7. จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง  
  8. การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง  
  9. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต   
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน 
 ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ 
 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  

ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Uriknow Factor) 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknow Factor 

1 
 
 
 
 
 

2 

 

 

 

ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการ
พิจารณา อนุมัติ อนุญาต 
- การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นของการ อนุมัติ อนุญาต ไม่
ดําเนินการตามลําดับคําขอ 
 
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของ
การใช้ อํานาจ และตําแหน่งหน้าที่ 
- ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 
การ ประเมิน ความดีความชอบการแต่งตั้ง 
โยกย้าย การ ดําเนินการทาง วินัย เป็นต้น 

 

 
- 
 
 
 
 
- 
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ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknow Factor 

3 
 
 
 
 

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของ
การใช้จ่าย งบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ 
- เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่า
เช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 

 

 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 

Know Factor : ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซํ้าสูง มีประวัติอยู่แล้ว 
Unknow Factor : ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด  

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)  

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น
ของการ อนุมัติ อนุญาต ไม่ดําเนินการ
ตามลําดับคําขอ 

 
   

2 ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 
การ ประเมิน ความดีความชอบการแต่งตั้ง 
โยกย้าย การ ดําเนินการทางวินัย เป็นต้น 

 
   

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่า
เช่าบ้าน ค่า เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก 

 
   

 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร  
สีเขียว  :  ความเสี่ยงระดับต่ํา  
เหลือง  :  ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างการปฏิบัติงาน ตามปกติ  
     ควบคุมดูแลได้ 
สีส้ม     :  ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เก่ียวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลาย 
    ขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอํานาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ  
สีแดง   :   ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถ 
     ตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกํากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ําเสมอ 
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ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 

  นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็นสีส้ม 
และสีแดง จากตารางที่ 2 มาทําการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า 1 - 
3 คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 - 3 เช่นกัน  

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจําเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

3   2   1 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

3   2   1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จําเป็น * รุนแรง 

3   2   1 

1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ 

ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต 
ไมด่ําเนินการตามลําดับคําขอ 

2 2 4 

2 ความโปร่งใสในการบริหารงาน 
บุคคล เช่น การประเมินความดี 
ความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย 
การ ดําเนินการทางวินัย เป็นต้น 

2 2 4 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ 
เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า 
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก 

2 2 4 

 
ตารางที่ 3.1 ระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

SHOULD 
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

MUST 

1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น
ของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดําเนินการ
ตามลําดับคําขอ 

2 - 

2 ความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล เช่น 
การประเมินความดี ความชอบการแต่งตั้ง 
โยกย้าย การ ดําเนินการทางวินัย เป็นต้น 

2 - 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่า
บ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า พาหนะ ค่าเช่าที่พัก 

2 - 

 

3.1 ระดับความจําเป็นของการเฝ้าระวัง  
ระดับ 3 : เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง  
ระดับ 2 : เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก  
ระดับ 1 : เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 
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ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 

1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ 

ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดําเนินการตามลําดับคําขอ 
 ×  

2 ความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล เช่น การประเมินความดี 
ความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การ ดําเนินการทางวินัย เป็นต้น 

 ×  

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า 
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก 

 ×  

 

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  
ระดับ 3 : มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงินใน 
     ระดับท่ีรุนแรง 
ระดับ 2 : มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/เครือข่ายทางการเงินในระดับ  
     ไม่รุนแรง  
ระดับ 1: มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk - Control Matrix Assessment)  
ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ

จัดการ 
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าระดับความ 
เสียงต่ํา 

ค่าระดับความ 
เสี่ยงปานกลาง 

ค่าระดับความ 
เสี่ยงสูง 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ 

ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่
ดําเนินการตามลําดับคําขอ 

ดี    

ความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล 
เช่น การประเมินความดี ความชอบการ
แต่งตั้ง โยกย้าย การ ดําเนินการทางวินัย 
เป็นต้น 

ดี    

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่า
เช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า พาหนะ ค่าเช่าที่
พัก 

ดี    
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ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
ดี :  จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทาง 
  การเงิน ไม่มีรายจ่ายเพ่ิม 
พอใช้ :  จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับ 
  ได้ มีความเข้าใจ 
อ่อน :  จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ 
  ผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 

  กรณีท่ีหน่วยงานทําการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ 4 ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง 
ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ํา หรือ ค่อนข้างต่ํา ให้ทําการจัดทําแผน 
บริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต  
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง  
แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 

1 การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น ของ
การอนุมัติ อนุญาต ไม่ดําเนินการตามลําดับคําขอ 

- จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ  
ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้ 

เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้ 
เป็นแนวทางเดียวกัน 
- กําชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง
ตามลําดับ คําขอ 

2 ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การ
ประเมินความดีความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การ
ดําเนินการทางวินัย เป็นต้น 

 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ  

กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการ 
บริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย 

พนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่า เช่าบ้าน
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 

 

- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ 
ความรู้ เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับ 
ผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ 
ในหน่วยงาน 
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ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง  
ตารางที่ 6 ตารางจัดทํารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ที ่
มาตรการป้องกันความเสี่ยง 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

1 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ ละเอียด 
ชัดเจน และเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่
ในได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้ 
เป็นแนวทาง เดียวกัน 

การพิจารณาตรวจสอบและ เสนอ 
ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่
ดําเนินการ ตามลําดับคําขอ    

2 จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคลกิจกรรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วน ท้องถิ่น
และ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

ความไม่โปร่งใสในการบริหารงาน 
บุคคล เช่น การประเมินความดี 
ความชอบการแต่งตั้งโยกย้าย การ
ดําเนินการทางวินัย    

3 จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริม ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและ 
กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับวินัย 
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหาร
ท้องถิน่ สมาชิกสภา ท้องถิ่น และ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

เบิกเงินราชการตามสิทธิ์เป็นเท็จ เช่น 
ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าท่ีพัก 

   

 

สถานะสีเขียว :   ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทํากิจกรรมเพ่ิม  
สถานะสีเหลือง :  เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม 
    ที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3 
สถานะสีแดง :   เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มข้ึนแผนใช้
    ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง > 3 
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ขั้นตอนที่ 7 จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง  
ตารางที่ 7 ตารางจัดทําระบบความเสี่ยง  
7.1 (สถานะสีเขียว) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง  

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว) ความเห็นเพิ่มเติม 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการ 
อนุมัต ิอนุญาต ไม่ดําเนินการตามลําดับคําขอ 

ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การ 
ประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การ
ดําเนินการทาง วินัย 

ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

เบิกเงินรายการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่า 
เบี้ย ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 

 

ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

 

ขั้นตอนที่ 8 การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง 
ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 

ที ่
สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 

1 การพิจารณาตรวจสอบและ เสนอความเห็น
ของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ ดําเนินการตามลํา
ดันคําขอ 

- - 

2 ความไม่โปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล เช่น 
การ ประเมินความดี ความขอบ การ แต่งตั้ง
โยกย้าย การ ดําเนินการทางวินัย 

- - 

3 เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่า
บ้าน ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก 

 
- - 
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ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

โอกาส/ความเสี่ยง การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต 
ไม่ดําเนินการตามลําดับคําขอ 

ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี 
ความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การดําเนินการทางวินัย 

เบิกเงินราชการตามสิทธิ์เป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าที่พัก 

สถานะของการดําเนินการความเสี่ยง ยังไม่ดําเนินการ 
เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
เริ่มดําเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  
ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหมให้เหมาะสม  
เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………… 

ผลการดําเนินงาน สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถานะความเสี่ยง สีเขียว 
หมายถึง ความ เสี่ยงระดับต่ํา แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง – มีการเน้นย้ําในการประชุมประจําเดือนพนักงานเป็น
ประจําทุก เดือน 

 

 

2. หลักการและเหตุผล 

  รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดให้ รัฐจึ งจัดให้ มี      
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทํา
แผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้ เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่ เป้าหมายดังกล่าว              
โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ที่จะเป็นแนว ทางการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 กล่าวคือ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ 
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ให้“ประเทศชาติมั่ นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ พั ฒ นาอย่างต่อ เนื่ อง สั งคมเป็ นธรรม  ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยังยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุก 
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบน 
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ในประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ กําหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดตัวชี้วัดไว้ว่าใน 
ปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index-CPI) อยู่ใน 
อันดับ 1 ใน 20 และ/หรือ ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพ่ือให้บรรลุผลดังกล่าว 
จึงได้นําผลการประเมิน ITA ไปกําหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่ เข้าร่วมการประเมิน ITA 
ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2560-2570) ได้กําหนด
ตัวชี้วัดไว้ ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception 
Index-CPI) อยู่ ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือ ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการ
ประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 

  องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International-TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนีการรับรู้ 
การทุจริต (Corruption Perception Index-CPI) ประจําปี 2563 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 36 "คะแนน 
จาก คะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 แต่ในส่วนของอันดับได้ปรับตัวลดลงเป็นลําดับที่ 
104 จากลําทับ 101 ย่อมสะท้อนให้เห็นได้ว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน 

  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ปัจจุบัน 
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้ 
โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครองที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจาก 
ส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักใน 
การจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสําคัญใน
การ พัฒนาท้องถิ่นซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริตน้ํา
เงิน งบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติ
ก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดความยั่งยืน 
รัฐ จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครองชุมชนของตนเองตาม 
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทํา 
บริการสาธารณะรวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของ 
ประชาชนในท้องถิ่น 

  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงาน ป.ป.ช.ได้ดําเนินการส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นได้แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติ 
การป้องกันการทุจริต และนําแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2561-2565 เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน อันเป็นการยกระดับมาตรฐานในการป้องกัน 
การทุจริตให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วทั้งประเทศ ด้วยการสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริตขึ้นในองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
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  สํานักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนากรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2556-2670) ให้มีความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ      
ที่ เกี่ยวข้อง ดังนี้ แผนระดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ ภาครัฐ แผนระดับที่ 2 สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการ
ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ   
การ ป้องกันการทุจริตแลประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความ มั่นคงแห่งชาติ ในส่วนเป้าหมายที่ให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประชาชนไม่
เพิกเฉย ต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัดคือ ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
IndexCPI) ของประเทศไทย และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต และแผนระดับที่ 3  
ทีเ่กี่ยวข้อง คือ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยหลักธรรมาภิบาลสําหรับองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสําหรับองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)ประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้ 

  มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต  
  มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส  
  มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  3      
(พ.ศ. 2560-2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านียม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน    
การทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมความโปร่งใส สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556 - 2570)        
เพ่ือกําหนดแนวทางการ ขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่าง ชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนแม่บทที่กําหนดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100)     
ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index-CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 57 คะแนน 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน 
  1) เพ่ือแสดงเจตจํานงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อสาธารณชน 

  2) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรม เพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจาก 
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

  3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

  4) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต ให้สอดคล้อง 
และเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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  5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ 
เข้มแข็งและลดการทุจริต 

4. เป้าหมาย 

  1) คดีทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวมลดลง ร้อยละ 50 ในปี  พ.ศ. 2570  
  2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) ร้อยละ 100 ในปี      
พ.ศ.2570) 

5. ประโยชน์ของการจัดทําแผน 

  1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง 
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน 
การทุจริตจากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามา 
ประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 

  2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความ 
โปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

  3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงการร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่ มีจิตสํานึกรักท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

  4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

  5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการ 
ป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายใน 
การเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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                    ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 

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

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. การสร้าง
วัฒนธรรม
สุจริต 

1 .1  ก า ร เส ริ ม ส ร้ า ง
จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ ค ว า ม
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
บ ริ ห า ร ข้ า ร า ช ก า ร
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น 
แ ล ะฝ่ า ยป ระจํ า ขอ ง
อ งค์ ก รป กค รอ งส่ วน
ท้องถิ่น 

1.1.1 เสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ และการประพฤติตน
ตามประมวลจริยธรรม  
(1) โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
(2) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้าน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
(3) มาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

 
 
 

30,000 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 

30,000 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 

30,000 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 

30,000 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 

30,000 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

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

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. การสร้าง
วัฒนธรรม
สุจริต 

1 .1  ก า ร เส ริ ม ส ร้ า ง
จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ ค ว า ม
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
บ ริ ห า ร ข้ า ร า ช ก า ร
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น 
แ ล ะฝ่ า ยป ระจํ า ขอ ง
อ งค์ ก รป กค รอ งส่ วน
ท้องถิ่น 

1.1.2 เสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการ
ยึดม่ันผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
ที่จะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(4) มาตรการการจัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 

1.1.3 เสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
(5) โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลเพื่อป้องกันการทุจริต 
(6) โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรสุจริต 
(7) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต 
(8) โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์
สุจริต 

 

 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
30,000 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
30,000 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
30,000 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
30,000 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
30,000 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

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

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. การสร้าง
วัฒนธรรม
สุจริต 

1.2 ก า ร เส ริ ม ส ร้ า ง
จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ ค ว า ม
ตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนท้องถิ่น 

1.2.1 เสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการ
รักษาประโยชน์สาธารณะ แยกแยะผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม 

      

1.2.2 เสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(9) โครงการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

50,000 

 
 

50,000 

 
 

50,000 

 
 

50,000 

 
 

50,000 

 

1.2.3 เสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในความ
ซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
(10) ยกย่องและเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลที่
ประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์ 
(11) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วม
ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

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

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. การสร้าง
วัฒนธรรม
สุจริต 

1.3 ก า ร เส ริ ม ส ร้ า ง
จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ ค ว า ม
ตระห นั ก แก่ เด็ ก แล ะ
เยาวชน 

1.3.1 เสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักจิตสํานึก
และความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
(12) โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนในตําบล 

 
 

30,000 
 

 
 

30,000 

 
 

30,000 

 
 

30,00 

 
 

30,000 

 

 รวม จํานวน กิจกรรม 1 มาตรการ 2 โครงการ 9 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

2. การ
บริหาร
ราชการด้วย
ความ
โปร่งใส 

2.1 การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการ
ดําเนินงาน 
(1) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 

2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ 
(2) โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหาร
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

 

2.1.3 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
(3) มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกํากับติดตาม
การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมาโมง 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 

2.2 มาตรการส่งเสริม
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม
โปร่งใส 

2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และ
บริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
(4) กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 

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

หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

2. การ
บริหาร
ราชการด้วย
ความ
โปร่งใส 

2.2 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 

(5) มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมา
ใช้ในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มาโมงด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 

2.2.2 การจัดทํามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
(6) มาตรการ NO Gift Policy 
 

(7) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
(8) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี” 
(9) มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ 
(10) มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่สมควร 
ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
(11) โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพสินย์
ของราชการ 
(12) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 
ไม่ใช้ 

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

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

2. การ
บริหาร
ราชการด้วย
ความ
โปร่งใส 

2.2 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 

(13) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหา
พัสดุ” 
(14) โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
(15) มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 

2.2.3 การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(16) มาตรการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

 
ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

 

2.3 มาตรการลดการ
ใช้ ดุ ล พิ นิ จ ใน ก า ร
ปฏิบัติ 

2.3.1 จัดทําข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรร
มาภิบาล 
(17) กิจกรรม “การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง” 

 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 

 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 

 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

2. การ
บริหาร
ราชการด้วย
ความ
โปร่งใส 

2.3 มาตรการลดการ
ใช้ ดุ ล พิ นิ จ ใน ก า ร
ปฏิบัติ 

2.3.2 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงาน
และระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน 
เปิดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(18) โครงการจัดทําคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สําหรับเจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
(19) โครงการจัดทํามาตรฐานให้บริการประชาชน 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง 
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการดําเนินการ
อ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและประชาชน 
(20) มาตรการออกคําสั่งมอบหมายขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลมาโมง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ 

 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 

 รวม จํานวน กิจกรรม 4 มาตรการ 10 โครงการ 6       
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของ
ภาค
ประชาชน 

3 .1  การส่ ง เสริม ให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บ ริ ห า รกิ จ ก า รข อ ง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การ
จัดทํางบประมาณ 
(1) โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
(2) โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบปะประชาชน 
(3) โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคม
ตําบล ประจําปี 

 
 

10,000 

20,000 

 
20,000 

 
 

10,000 

20,000 

 
20,000 

 
 

10,000 
20,000 

 
20,000 

 
 

10,000 

20,000 

 
20,000 

 
 

10,000 
20,000 

 
20,000 

 

3.1.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผล
การดําเนินงาน 
(4) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
(5) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียนร้องทุกข์รับทราบ 
(6) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 

3.2 การรับฟังความ
คิด เห็ น  การรับและ
ต อ บ ส น อ ง เ รื่ อ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ในการดําเนนิกิจการ ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพราะการดําเนินกิจการที่จะ
มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของ
ภาค
ประชาชน 

3.2 การรับฟังความ
คิด เห็ น  การรับและ
ต อ บ ส น อ ง เ รื่ อ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.2 มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่น
สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
(7) มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมาโมงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
(8) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
10,000 

 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
10,000 

 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
10,000 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
10,000 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
10,000 

 

 3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้
ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับ 
เรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(9) มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
(10) มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 

3.3 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน 
และบูรณาการทุกภาค
ส่วน เพ่ือต่อต้ านการ
ทุจริต 

       

 รวม จํานวน กิจกรรม 2 มาตรการ 5 โครงการ 3 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

4. การ
ยกระดับ
กลไกการ
ตรวจสอบ
การ
ดําเนินงาน
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายในการ
ควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต  

4.1.1 มีการจัดและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบ
ภายใน 
(1) โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี 
 
(2) มาตรการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี 
 
(3) มาตรการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 

4.1.2 มีการจัดและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบ
ภายใน 
(4) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
(5) มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 

4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต 
(6) มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

4. การ
ยกระดับ
กลไกการ
ตรวจสอบ
การ
ดําเนินงาน
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4 .2  ก า ร ส่ ง เส ริ ม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น  

4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ 
(7) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 
 
 

10,000 

 
 
 

10,000 

 
 
 

10,000 

 
 
 

10,000 

 
 
 

10,000 

 

4.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมายระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
(8) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 

4.3 มาตรการจัดการ
เรื่ อ ง ร้ อ ง เรี ย น ก า ร
ทุจริต 

4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(9) มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลมา
โมง 

 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

4. การ
ยกระดับ
กลไกการ
ตรวจสอบ
การ
ดําเนินงาน
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.3 มาตรการจัดการ
เรื่ อ ง ร้ อ ง เรี ย น ก า ร
ทุจริต 

4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่
มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สําหรับผู้
ร้องเรียน 
(10) กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุจริต 

 
 
 

10,000 

 
 
 

10,000 

 
 
 

10,000 

 
 
 

10,000 

 
 
 

10,000 

 

 รวม จํานวน กิจกรรม 3 มาตรการ 5 โครงการ 2 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  
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มิติที่ ๑ การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 

๑.๑ การเสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๑.๑.๑ เสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ และการประพฤติตน 
ตามประมวลจริยธรรม 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สําหรับ 
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ 
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่บุคลากร สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติ หน้าที่
การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจํามักเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความ ชํานาญ 
ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม จึงส่งผลให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นกระทําผิดกฎหมายระเบียบต่าง ๆ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และทํา
ให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ดังนั้น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย 
รวมทั้งเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น จึงได้
จัดทําโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สําหรับ บุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 ๓. วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมาย ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้ เกี่ยวกับ
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
  ๓) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง จํานวน 50 คน  

๕. วิธีดําเนินการ 

๑) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
  ๒) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดเตรียมการดําเนินโครงการ 

 

 



28 
 

  ๓) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
สําหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
  ๔) จัดทําเอกสารส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  
  ๕) อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
  5) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
  ๗) รายงานผลการดําเนินการ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕7o  

7. งบประมาณดําเนินการ 

  3o,000 บาท  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  

9. ผลผลิต,ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

  ๑) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสําหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิก     
สภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งต่อปี 
  ๒) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ (ทําแบบทดสอบ/แบบประเมิน) 

  ผลลัพธ์ 

  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง มีการบริหารงานโดยยึดอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย 
(สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ 
ป ฏิ บั ติ ง าน ให้ แ ก่ บุ ค ล าก รอ งค์ ก รป กค รอ งส่ ว น ท้ อ งถิ่ น  ผู้ บ ริ ห า รแล ะสม าชิ ก ส ภ าท้ อ งถิ่ น  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจําเป็นต้องดําเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา 
ท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือให้
การบริหารงาน และปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ประชาชน  

๓. วัตถุประสงค์ 

  ๑) เพ่ือให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมาย ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้ เกี่ยวกับ
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
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  ๓) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ   
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

  บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน 50 คน  

๕. วิธีดําเนินการ 

๑) จัดทําโครงการ/แผนงานและขออนุมัติดําเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บริหาร 
  ๒) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
สําหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
  ๓) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสําหรับบุคลากร 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว เป็นต้น 
  ๔) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
  ๕) รายงานผลการดําเนินการ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕๗๐  

๗. งบประมาณดําเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  

๔. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

  ๑) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสําหรับ  บุคลากร 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว อย่างน้อย ๕ ช่องทาง และไม่น้อยกว่าปีละ ๔ ครั้ง (เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ราย ไตรมาส) 
  ๒) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็น
แนว ทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (สํารวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 

ผลลัพธ์ 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานโดยยึดอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับใน    
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
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๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล 
มาโมง”  
๒. หลักการและเหตุผล 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล    
มาโมง โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการ ลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระทํานอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
กําหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่ และไม่กระทําการอัน
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๓/ว 
๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรนําแนวทางการดําเนินการดังกล่าวมาปรับใช้
เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลมาโมง จึงได้จัดทํามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมาโมง” ขึ้นเพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจําทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

 ๓. วัตถุประสงค์ 

  ๑) เพ่ือเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ ปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและเป็นสากล 
  ๒) เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคคล 
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง เพ่ือให้การดําเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๓) เพ่ือทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ     
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  ๔) เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจใน 
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ 
สังคม ตามลําดับ 
  ๕) เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง 
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 50 คน  

๕. วิธีดําเนินการ 

  ๑) จัดทํามาตรการและขออนุมัติดําเนินการต่อผู้มีอํานาจ 
  ๒) กําหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสําหรับบุคคลในองค์กรและ 
สาธารณชน 
  ๓) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดําเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่กําหนด 
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  ๔) ดําเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่านิยมสําหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือ   
เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่น ๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่กําหนด 
  ๕) ดําเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชน   
ให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง 
กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็น ข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามแนวทางและรูปแบบที่กําหนด) 
  6) ประเมินและติดตามผลการดําเนินการ 
  ๗) รายงานผลการดําเนินการ 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๖ - ๒๕๗๐  

๗. งบประมาณดําเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบ 

  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  

  ๑) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย ๓ ช่องทาง 
  ๒) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้ความ 
เข้าใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (สํารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 

  ผลลัพธ์ 

  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานปฏิบัติงานขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลมาโมงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล มาโมง (สํ ารวจโดยใช้                
แบบประเมินติดตามผล) 

1.1.2 เสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการยึดม่ันผลประโยชน์ส่วนรวมมากว่าประโยชน์ส่วนตนที่จะ
ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  
2. หลักการและเหตุผล  

  รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัด
ให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ  
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  ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3        
(พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ(Integrity  and  Transparency  Assessment  :  ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็น
การประเมิน 5 ด้าน    อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินการเรื่อง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย  

  เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น 
และเพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้
เป็นกลไกสําคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ใน
ภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการ
ร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่า
ระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  

3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพ่ื อผลิ ตคู่ มื อการป้ องกันผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อนขององค์ การบ ริห ารส่ วนตํ าบลมาโมง                     
ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนําไปเป็นองค์ความรู้ในการทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
  3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริต คอร์รัปชัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

5. พื้นที่ดําเนินการ  

  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
6. วิธีดําเนินการ  
  1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
  2. จัดทํา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  3. ตรวจสอบความถูกต้อง  
  4. จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  5. แจกจ่ายให้บุคลากร  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
8. งบประมาณดําเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑.๑.๓ เสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต  

๒. หลักการและเหตุผล 

  หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสําคัญในการบริหาร     
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสํานึก      
ในการทํางานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง 
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วยจากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรัง    
ที่มีส่วนปั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานานจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหา      
การทุจริตอย่างจริงจังเพ่ือทําให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนําหลักธรรมาภิบาล 
ไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชา สังคม
อย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งปลูกจิตสํานึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลง ค่านิยมไป
ในทิศทางท่ีไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน 

  ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงจึงจัดทํา โครงการส่งเสริม
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตขึ้น  

๓. วัตถุประสงค์ 

  ๑. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงมีความรู้ความ เข้าใจในหลัก
ธรรมาภิบาลสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงมีความรู้ความเข้าใจ และให้
ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) และมีค่านิยม ในการ
ต่อต้านการทุจริต 
  ๓. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงมีความรู้ความเข้าใจใน หลักและ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้ 
  ๔. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะสะท้อนสามารถนําองค์ความรู้ 
หลักธรรมาภิบาล ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง จํานวน 50 คน  

๕. วิธีดําเนินการ 

  ๑) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
  ๒) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
  ๓) จัดทํากําหนดการ 
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  ๔) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม 
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ 
  ๕) จัดฝึกอบรมตามกําหนดการ 
  5) รายงานผลการดําเนินการ  

6. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๖ – ๒๕๗๐  

๗. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  

๔. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

  ผลผลิต 

  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง ที่เข้ารับการ อบรม 
ผ่านการทดสอบความรู้ธรรมาภิบาล ร้อยละ ๙๐ (ทดสอบความรู้ผ่านระบบทดสอบความรู้ธรรมาภิบาล ออนไลน์ 
https://ggde.nacc.go.th) 

  ผลลัพธ์ 

  1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง นําหลักธรรมา       
ภิบาลมาปรับใช้ในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

  ๒) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง ร่วมต่อต้าน      
การทุจริต (สํารวจโดยแบบประเมินติดตามผล) 

  ๓) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้ (สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ 
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต  

๒. หลักการและเหตุผล 

  การดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ความ 
รับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนําไปสู่การทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสําเร็จขององค์กร 
อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง จึงได้ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างจิตสํานึก       
ให้บุคลากรตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติศักดิ์ศรีรู้จักความพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ดีของ สังคม ยึดมั่นใน
คุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมี คุณธรรม จริยธรรม 
อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างจิตสํานึกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมในการทํางานอันจะนําไปสู่การทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสําเร็จของ องค์กรอย่างยั่งยืน จึงได้
กําหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
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๓. วัตถุประสงค์ 

  ๑) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําหลักคุณธรรม จริยธรรม     
มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข 
  ๒) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ ปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต  

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

  เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง จํานวน 50 คน 

 ๕. วิธีดําเนินการ 

  ๑) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ  
  ๒) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
  ๓) กําหนดรูปแบบ กําหนดการ และหัวข้อการอบรม 

  ๔) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม 
เอกสารประกอบการอบรม เละวัสดุอุปกรณ ์
  ๕) ดําเนินการตามรูปแบบและกําหนดการที่กําหนด  
  ๖) รายงานผลการดําเนินการ 
  ๗) เผยแพร่การดําเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕๗๐ 

 ๗. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 

  ๓0,000 บาท  

๔. ผู้รับผิดชอบ 

  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

๔. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  

๑) มีการจัดอบรมจํานวน ๑ ครั้ง 

๒) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันและ 

การปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๖ (สํารวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล)  

  ผลลัพธ์ 

  บุคลากรนําหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิด วัฒนธรรม
องค์กรสุจริตในหน่วยงาน (สํารวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล 
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๑. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต  

๒. หลักการและเหตุผล 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕8๐) ประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบกําหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้น การสร้าง 
วัฒนธรรมสุจริต ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจาก 
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง จึงได้กําหนดดําเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน           
การต่อต้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงจึงมีความรู้ความเข้าใจใน           
การต่อต้านการทุจริต สอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการกระทําการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะนําไปสู่   
การเป็นองค์กรที่ปลอดทุจริตในที่สุด  

๓. วัตถุประสงค์ 

  1) เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
  ๒) เพ่ือให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา พนักงาน ทั่วไป 
เฝ้าระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต  

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา พนักงานทั่วไป ขององค์การ 
บริหารส่วนตําบลมาโมง จํานวน 50 คน 

 ๕. วิธีดําเนินการ 

  ๑) จัดทําโครงการและขออนุมัติต่อผู้มีอํานาจ 
 ๒) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือกําหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล  

  ๓) รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสํานึกด้านการต่อต้านการทุจริต 
 ๔) นําข้อมูลที่ได้มาจัดทําเป็นสื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรูปแบบที่กําหนด (เช่น แผนพับ จดหมาย ข่าว 
วีดิทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) 
  ๕) ดําเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและ ถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางและช่องทางที่กําหนด  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕7o  

๗. งบประมาณดําเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  

๑) มีการเผยแพร่ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตจํานวนอย่างน้อย ๕ เรื่องขึ้นไป 
๒) คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา พนักงานทั่วไป         

มี ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต (สํารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 

ผลลัพธ์ 

  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา พนักงานทั่วไป เฝ้า ระวัง
การทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต (สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ 
และซ่ือสัตย์สุจริต  

๒. หลักการและเหตุผล 

  ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่สําคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน      
และขั้นตอนการกระจายอํานาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและ ภารกิจ
ที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวด ๑ และหมวด ๔ ชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในเรื่องต่าง ๆ 
เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกินความจําเป็น 
ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง หากพนักงานหรือ บุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์ สุจริต จะทําให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด ลดปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง จึงได้ดําเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไป           
ตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะ และชื่อสัตย์สุจริต เพื่อยกย่องชมเชย หรือให้รางวัล พนักงานหรือ บุคลากร
ที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือเป็นต้นแบบให้แก่ พนักงานและ
บุคลากรคนอ่ืนๆ ในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่พนักงาน บุคลากร ให้ ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริตต่อไป  

๓. วัตถุประสงค์ 

  ๑) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
  ๒) เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานโเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ 
อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต  

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

  บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

๕. วิธีดําเนินการ 

  ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ 
และซื่อสัตย์สุจริต 
  ๒) คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติ  
  ๓) จัดทําประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก และเผยแพร่ให้บุคลากรให้ทราบ 
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  ๔) เชิญชวนให้สํานัก/กองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตาม หลักเกณฑ์
เพ่ือเข้ารับการคัดเลือก 
  ๕) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน 
ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 
  ๖) ประกาศผลการคัดเลือก 
  ๗) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
  ๘) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและ 
สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมาย
ข่าว เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เป็นต้น  

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕๗๐ 

๗. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  

มีบุคลากรต้นแบบด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 

 ผลลัพธ์  

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 

1.2 การเสริมจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนท้องถิ่น 

๑.๒.๒ เสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ กําหนดให้รัฐจึงจัดให้มี ยุทธศาสตร์
ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ   
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕8๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย 
ซึ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสําคัญกับการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
มุ่งสร้างจิตสํานึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ควบคู่กับการปลูกฝัง จิตสํานึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง 
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สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทัน การทุจริตของสังคม ไทย โดยอาศัยกลไกทาง
สังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระทําผิดหรือผู้กระทําการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง จึงได้ดําเนินโครงการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน การดําเนิน
ชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต  

๓. วัตถุประสงค์ 

  ๑) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน 
๒) เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตให้แก่ประชาชน 

  ๓) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจําวัน  

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

  ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง จํานวน ระบุจํานวน ๕๐ คน  

๕. วิธีดําเนินการ 

๑) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ  
  ๒) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  

๓) กําหนดรูปแบบ กําหนดการ และหัวข้อการอบรม 
๔) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม 

เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ 
๕) ดําเนินการตามรูปแบบและกําหนดการที่กําหนด 
๖) รายงานผลการดําเนินการ  

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕๗๐  

๗. งบประมาณดําเนินการ 

๕๐,๐๐๐ บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  

๔. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  

๑) มีการจัดอบรมจํานวน ๑ ครั้ง 

๒) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําไปปรับใช้ใน ชีวิตประจําวัน
ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (สํารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 

ผลลัพธ์ 

ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (สํารวจ
โดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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๑.๒.๓ เสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

๑. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  

๒. หลักการและเหตุผล 

สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําให้
การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริต 
ทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืน ๆ 

  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนตําบล  
มาโมง จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ           
แก่ผู้กระทําความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากคว าม    
ดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข  

๓. วัตถุประสงค์ 

  ๑) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
๒) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
๓) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๔) เพ่ือสร้างขวัญกําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น     
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น  

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานและบุคคลในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

๕. วิธีดําเนินการ 

๑) แต่งตั้งคณะทํางานยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
๒) คณะทํางานกําหนดหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น     

ที่ประจักษ์ 
๓) จัดทําประกาศหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ 

ประจักษ์ และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 
๔) คณะทํางานฯ ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ ประจักษ์ 
๕) ประกาศผลการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์       

และ เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 
๖) ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้   

เป็นที่ประจักษ์ 
๗) รายงานผลการดําเนินงาน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕๗๐  

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้ประมาณที่ใช้ดําเนินการ  
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
จํานวนหน่วยงานและบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

ผลลัพธ์  
๑) มีหน่วยงานและบุคคลต้นแบบที่ดีปรากฏต่อสังคม 
๒) ประชาชนในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขวัญกําลังใจ และมีจิตสํานึกปฏิบัติตนเป็น 

ประโยชน์ต่อสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือ 
เข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

 ๒. หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันสําคัญ   
ในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดํารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสั ตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือ ส่วนรวม  
ถือว่าเป็นหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการ ปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทําความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบล    
มาโมง ผู้ที่ทําคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง อย่างสม่ําเสมอ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความ ซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้าน    
การทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วม
ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงโดยการมอบใบ ประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและ
ทําคุณประโยชน์ และควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็น บุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน  

๓. วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน 
ตําบลมาโมง 
  ๒) เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต 
องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
  ๓) เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
มาโมง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ จริยธรรม  

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

๑) ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
๒) ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
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๕. วิธีดําเนินการ 

๑) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล 
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 

๒) คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทําความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง 
๓) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ 

คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 
๔) รายงานผลการดําเนินการ  

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70  

๗. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
จํานวนบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน

ตําบลมาโมง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ผลลัพธ์ 
ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็น

คุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือส่วนรวมและมีคุณธรรมและจริยธรรม 

1.3 การเสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 เสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กเยาวชน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนในตําบล 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

 ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมาก
ขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ยังส่งผล
ถึงเด็กเยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบ
วินัย ซึ่งทําให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหา  ต้องขาดความมั่นคงจนเกิด
ปัญหาต่าง ๆ ของสังคมตามมา เช่น สําหรับเด็กและเยาวชน  ได้แก่  ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท  ปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด    ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน   ปัญหาการติดเกมส์  สําหรับประชาชน
ทั่วไป  ได้แก่ปัญหาการทํางานที่ไม่มีความสุข  ปัญหาความสามัคคีในองค์กร  เป็นต้น 

องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง ได้เห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าวและได้ดําเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย   ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต   ได้
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เล็งเห็นว่าวิธีการจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น จะต้องอาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการฝึกปฏิบัติธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน  จะช่วยทําให้มีจิตใจพ้ืนฐานที่โอบอ้อมอารี  มีเมตตากรุณา และมี
คุณธรรม ซึ่งจะทําให้พ้ืนฐานทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรม และจริยธรรม  ย่อมส่งผลให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี
และสามารถแก้ปัญหาสังคมได้และทําให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่ างรวดเร็วดังนั้น องค์การบริหารส่วน
ตําบลมาโมงจึงให้การฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน  โดยคาดหวังให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มี
คุณธรรมนําความรู้ อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง จึงเห็นสมควรที่จะดําเนินโครงการดังกล่าวต่อเนื่องให้ครอบคลุมเด็ก 
และเยาวชนทุกคนในสังคม ประกอบกับนโยบายของรัฐ ที่ต้องการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีความรักสามัคคี      
มีคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งในโครงการได้สอดแทรกเรื่องดังกล่าว
เข้าในหลักสูตรโดยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กและเยาวชน  เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่
มีศักยภาพและเป็นพลังของแผ่นดินที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ และกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   จึงขอเสนอโครงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนในตําบล 

3. วัตถุประสงค์  
   1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค ์                                     
       2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
        3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการ  พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีทัศนคติที่ดีต่อ
การทํางาน  เกิดทักษะในการทํางานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทํางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
       4. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กและเยาวชน  ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  ด้านปริมาณ  
      กลุ่มเด็กและเยาวชน  ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และระบบการศึกษาตามอัธยาศัย ในพ้ืนที่ตําบลมาโมงท่ีมีความสนใจและต้องการส่ง 
เสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน      

ด้านคุณภาพ    
      กลุ่มเด็กและเยาวชน ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และระบบการศึกษาตามอัธยาศัย มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถแก้ปัญหาชีวิตโดย 
นําความรู้ที่ไดรับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
มีความสุข 

5. พื้นที่ดําเนินการ  

 พ้ืนที่ในเขตตําบลมาโมง  อําเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  

6. วิธีดําเนินงาน  
 การติดต่อประสานงานและการประชาสัมพันธ์ 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

8. งบประมาณดําเนินการ  

 จํานวน 30,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 กองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
       1. ทําให้เด็กและเยาวชนของชาติตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม   สามารถนําไปประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณธรรมจริยธรรม
แ ล ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ อั น เป็ น ปั จ จั ย ใ น ก า ร พั ฒ น า ป ร ะ เท ศ ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ต่ อ ไ ป 
      2. ทําให้ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และพนักงานของหน่วยงานเอกชน มีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน เกิด
ทักษะในการทํางานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทํางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 

๒.๑ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๑.๑ การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการดําเนินงาน  

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน  

๒. หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส 
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะ 
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ 

  ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง จึงได้
มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งดําเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงาน  

๓. วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
๒) เพ่ือมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสําหรับประชาชน  
๓) เพ่ือจัดแสดงข้อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
๔) เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลมาโมง 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
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๕. วิธีดําเนินการ 

๑) จัดตั้งคณะทํางานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพ่ือดําเนินการให้มี           
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

๒) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
๓) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔) จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมี 

การแสดงข้อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทาง 
เว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออ่ืน ๆ 

๕) จัดทําข้อมูลแสดงการดําเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง         
เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ํา เสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง การ จัดซื้อ
จัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ 
ข้อบังคับท่ีกําหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

5) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่ จะติดต่อสอบถาม 
หรือขอข้อมูล หรือรับฟังคําติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การให้บริการ เช่น 

- มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาทําการ 

  - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อ 
สอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น 

  - มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความ 
คิดเห็น การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น 
  ๗) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดําเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ 
ระบบ Call Center 

๘) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
9) จัดทํารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอ ผู้บริหาร 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕๗๐  

๗. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  

๔. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  

๑) มีจํานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย ๕ ช่องทาง 
  ๒) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง ให้มี
ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
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ผลลัพธ์ 

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๔๐ (ใช้แบบสํารวจความ
พึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 

๒.๑.๒ การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ  

๑. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งใน   
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ     
แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่กําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการ 
ดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงดําเนินโครงการเสริมสร้าง    
ความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างได้          
ทุกโครงการและกิจกรรม  

๓. วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม    
ต่าง ๆ ของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
๓) เพ่ือป้องกันการทุจริตในระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

๑) บุคลากรของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) ประชาชนในเขตพ้ืนที่ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๕. วิธีดําเนินการ 

๑) รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
๒) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้ประชาชนได้ 

ทราบผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่าง ๆ 
๓) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือพัฒนาและ 

ปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและ ตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ 

๔) ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
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๕) จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เช่น 
สังเกตการณ์ ติดตามผลการดําเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น 

๖) ประชุมกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 

๗) รายงานผลการดําเนินการ และเผยแพร่ผลการดําเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและ 
สาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 

๗.๑) ผลการดําเนินโครงการ 
๗.๒) รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี  
๗.๓) รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีตามวงรอบที่กฎหมาย/ระเบียบกําหนด 
๗.๔) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕๗๐  

๗. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  

1) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง  

๒) มีการจัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ จํานวน ๑ ครั้ง 

 ผลลัพธ์  

จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 

๒.๑.๓ การเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

๒. หลักการและเหตุผล 

  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลมาโมง จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

  ดังนั้นเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงได้ จึงได้จัดทํามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และ มาตรการกํากับ
ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฏข้อบังคับที่กําหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
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เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมี ส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

๓. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กําหนดไว้          
เช่น ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ    
จัดจ้าง ฯลฯ 

๒) เพ่ือกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย    
ระเบียบ กฏข้อบังคับท่ีกําหนด 

๓) เพ่ือกํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ   
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

๔) เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

สํานัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

 ๕. วิธีดําเนินการ 

๑) จัดตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล 
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  

๒) ประชุมคณะทํางานฯ 
   ๒.๑) กําหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือกํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์กับ 
สาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ และ ช่องทาง
ที่หลากหลาย ใน ๕ ประเด็น ดังนี้ 
   ๒.๑.๑) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูล ผู้บริหาร 
อํานาจหน้ าที่  แผนยุทธศาสตร์  หรือแผนพัฒ นาหน่ วยงาน  ข้อมูลการติดต่อ  กฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง                    
ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 

   ๒.๑.๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดําเนินงาน รายงานการกํากับติตตามการดําเนินงาน
ประจําปีรอบ 5 เดือน รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําปี คู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน      
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ การให้บริการ           
E - Service 

  ๒.๑.๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี รายงานการกํากับ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีรอบ ๖ เดือน รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจําปี 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
   ๒.๑.๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล     
การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   ๒.๑.๕) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการ เปิดโอกาส
ให้เกิดการมีส่วนร่วม 
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  2.๒) กําหนดแนวทาง/มาตรการกํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ 
ให้บริการต่าง ๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์            
ต่อประชาชน 
  ๓) ติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพร่    
ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
  ๔) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ        
องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงผู้บริหารทราบ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕๗๐  

๗. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช่งบประมาณดําเนินการ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  

9.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

๑) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน ๕ ประเด็น ดังนี้ 

- ข้อมูลพื้นฐาน 
- การบริหารงาน  
- การบริหารเงินงบประมาณ 

- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
- การส่งเสริมความโปร่งใส  

๒) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กําหนดไว้ 
๓) กํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

กฎข้อบังคับท่ีกําหนด 
๔) กํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ 

ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

ผลลัพธ์ 

๑) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๘๐ (สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 

๒) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
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๒.๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

๒.๒.๑ การแสดงเจตนารมณ์ ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไป               
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล  

  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึง
การที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CorruptionPerception Index : CPI)  

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้
เท่าท่ีจําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  

 ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องท่ีมีคําครหา ที่ได้สร้างความขม
ขื่นใจให้แก่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของ
คนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ขึ้นกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวน
มาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่ คนทํางานในท้องถิ่น อาจ
ต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่ โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทํางานในท้องถิ่นจะใช้
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อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่ คนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความ
เสียหายของรัฐที่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่
เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดทําแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
  4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ปี 

5. พื้นที่ดําเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง  
  6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570)  
8. งบประมาณดําเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  
  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ผลผลิต  
    - มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
   - มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
    - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ปี จํานวน 1 ฉบบั  
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 10.2 ผลลัพธ์  
    - การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงมีความโปร่งใสสามารถป้องกันการ
ทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  
    - ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

1.ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความ โปร่งใส 

 ๒. หลักการและเหตุผล 

  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง เล็งเห็นถึงความสําคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในระดับ
ท้องถิ่น และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่สําคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต รวมทั้ง
ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้ เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ ประชาชน     
จึงได้มีการดําเนินการจัดทํามาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

 ๓. วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงแสดงเจตนารมณ์ในการนําหลัก คุณธรรมมาใช้
ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ คุณธรรมและความ
โปร่งใส 
  ๒) เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงสู่การรับรู้ของสาธารณชน 
  ๓) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การ 
บริหารส่วนตําบลมาโมง  

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

๑) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
๒) ประชาชน  

๕. วิธีดําเนินการ 

๑) จัดทํามาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอํานาจ  
๒) กําหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ  
๓) จัดทําประกาศเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร 
๔) ผู้บริหารกําหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

ป้องกันการทุจริตฯ 
5) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่กําหนด  
6) จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
7) จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ๗) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทาง

และรูปแบบที่กําหนด  
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8) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
10) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

๗. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ  

8. ผู้รับผิดชอบ 

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  

๔. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

๑) มีประกาศเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทํา 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

๒) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

๓) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน 
ตําบลมาโมง พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

ผลลัพธ์  

องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (๘๕ คะแนนขึ้น) 

๒.๒.๒ การจัดทํามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy  

๒. หลักการและเหตุผล 

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๔๐) ประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ ได้กําหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ 
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทําตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต    
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนําไปสู่เป้าหมาย  “ประเทศไทยปลอดการทุจริต        
และประพฤติมิชอบ” 

  อีกทั้ งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ         
ประเด็น ปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้กําหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ
ผู้บังคับบัญชามีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และเป็น ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดําเนินการให้ถือเป็น    
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต            
ในระดับท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหาร     
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ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วม        
ของประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความสําคัญกับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดทํามาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงการ     
กระทําอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนําไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

๓. วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
๒) เพ่ือแสดงเจตจํานงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหาร 

ส่วนตําบลมาโมงมีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  

๕. วิธีดําเนินการ 

๑) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดทํามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให”้  
๒) จดัทําประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดําเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
๓) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy  
๔) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน 
๕) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 

๖) รายงานผลการดําเนินการ  

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๗. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ 

๘. ผู้รับผิดชอบ 

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จํานวน ๑ ฉบับ 
2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง ดําเนินการ

ตามแนวทาง NO Gift Policy จํานวนร้อยละ ๑๐๐ (สํารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบสํารวจ) 

ผลลัพธ์ 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่อง
สินบน 
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๑. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

 ๒. หลักการและเหตุผล 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสําคัญในการดําเนินการเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส    
ของหน่วยงาน โดยการจัดทํา “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง” 
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ งาน               
ตามภาระหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง 
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  

๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

๕. วิธีดําเนินการ 

๑) จัดตั้งคณะทํางานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  
๒) ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อดําเนินการ ดังนี้ 

   ๒.๑) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ 
(ITA) 
   ๒.๒) จัดทํามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส        
โดย ต้องมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ    
การกําหนดแนวทางการกํากับติดตามให้นําไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 
  ๓) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์ของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงช่องทางอ่ืน ๆ 
  ๔) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดําเนินการมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความ 
โปร่งใส 
  ๕) ปฏิบัติตามมาตรการ  
  5) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ  

๗) รายงานผลการดําเนินการ 
  ๘) เผยแพร่รายงานผลการดําเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ  

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕๗๐ 

๗. งบประมาณดําเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ  

๘. ผู้รับผิดชอบ 

  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  
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๔. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

 มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

ผลลัพธ์ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (๘๕ คะแนนขึ้น) 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีและดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความ
จําเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง  
 3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

6. วิธีดําเนินการ  
  จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณท่ีตั้งไว้  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562  

8. งบประมาณดําเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  
 
 



57 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง  
  10.2  ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  
  10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล            
และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ 
มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ ตามกฎหมายอ่ืนที่ กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ ต้อง
ทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไป
รวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต  ไปยัง
หัวหน้าหน่วยงาน ระดับสํานัก กองและฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิด
ความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น 
ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน  
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
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  3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

  สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่ง
การ  
  6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ  
  6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570)  

8. งบประมาณดําเนินการ  

  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  
  สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ผลผลิต  
    มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
 10.2 ผลลัพธ์  
    - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
    - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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๑.ชื่อโครงการ : มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนองค์การ
บริหารส่วนตําบลมาโมงจึงให้ความสําคัญกับการดําเนินการใช้จ่ายงบประมาณที่มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน จึงได้จัดทํา  “มาตรการป้องกันการใช้จ่าย งบประมาณที่ ไม่สมควร                 
ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ” 

๓. วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือเสริมสร้างการใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน และเกิด 
ประสิทธิภาพ 

๒) เพ่ือป้องกันการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

๕. วิธีดําเนินการ 

๑) จัดทํามาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ  
๒) จัดทําประกาศและแนวทางการดําเนินการตามมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร    

ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
๓) จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ กําหนดให้มีข้ันตอนการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินใน ประเด็น 

ดังนี้ 
- ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
- เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานหรือไม่ 
- เกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่าในการดําเนินหรือไม่ 
- ดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 

๔) ปรับปรุงขั้นตอนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการที่กําหนด 
๕) ดําเนินการตามมาตรการ 
6) รายงานผลการดําเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

๗. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบ 

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
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๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

จํานวน ๑ ฉบับ 

ผลลัพธ์ 

มีประกาศใช้มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 

จํานวนข้อร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ลดลง 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งใน เรื่อง
การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้อง
เป็นไปตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ บริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือให้การบริหารการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องดําเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน 
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพ่ือให้มีการบริหารทรัพย์สินของทางราชการที่โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพ  

๓. วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารทรัพย์สินของหน่วยงาน 
๒) เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

 ๔. กลุ่มเป้าหมาย 

1) บุคลากรของหน่วยงาน 
๒) ประชาชน  

๕. วิธีดําเนินการ 

๑) จัดทําประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ 
กฎหมาย โดยกําหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผย 
และตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 

๒) จัดทําคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ 
๓) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน แผนผัง

ขั้นตอนในการดําเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่าง ๆ 
๔) ดําเนินการติดตามตรวจสอบการดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สินของ 

ราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ โดยวางระบบการจัดทําระเบียนการเบิกทรัพย์สินของราชการ ทะเบียน    
การยืมทรัพย์สินของราชการอย่างเป็นระบบ 

๕) รายงานผลการดําเนินงาน  
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5. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕70 

 ๗. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ  

๘. ผู้รับผิดชอบ 

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

๔. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

มีประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการกฎหมาย 
อย่างน้อย จํานวน ๑ ฉบับ 

ผลลัพธ์ 

จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการ ลดลง 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมาโมง 

 ๒. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มี 
อํานาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความ 
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนําหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล 
มาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้      
การเพ่ิมขึ้นของประชากร ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ประชาชนมีช่องทางในการเข้ าถึงแหล่งข้อมูล     
ได้มากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการดําเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน    
การให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได้จัดทําโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ 
การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป 

 ๓. วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
๒) เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วน 

ตําบลมาโมง 
๓) เพ่ือสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  
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๔. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  

๕. วิธีดําเนินการ 

๑) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอํานาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นอย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ 

  ๑.๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1.๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
  ๑.๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
  ๑.๔) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
  ๑.๕) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

   ๑.๖) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ๒) จัดทําระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการใน   
รูปแบบที่ง่ายและสะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุ่มแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร 
  ๓) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 
  ๔) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ อย่างน้อย     
ปีละ ๒ ครั้ง 
  ๕) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทราบผ่าน 
ช่องทางที่หลากหลาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจาย 
ข่าวเป็นต้น 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๐  

๗. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 

๒๕,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบ 

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  

มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน  

ผลลัพธ์  

จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืน ๆ    
ที่เก่ียวข้อง  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  
  3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  
  3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
  3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
  3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
  3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   4.1 ผู้อํานวยการกองคลัง  
   4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  

5. พื้นที่ดําเนินการ  

  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  

6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของจํานวน
งบประมาณ  
  6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
  6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
  6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  
  6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  
  6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570)  

8. งบประมาณดําเนินการ  

  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ  
  10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
  10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 

 ๒. หลักการและเหตุผล 

  การขับเคลื่อนองค์กรโดยการพัฒนาระบบงานบริการ ให้อยู่ในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 
ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญอย่างยิ่ง โดยทําให้ผู้รับบริการได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ด้วยความ โปร่งใส และสามารถ
ปรับตัวให้ตรงกับความต้องการใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการ บริการด้วย e-Service    
จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕8๐) ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการให้บริการ สาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยง ระหว่างหน่วยงานและ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ นําไปสู่การวิเคราะห์ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือการพัฒนา นโยบายและการให้บริการ
ภาครัฐ นอกจากนั้น การพัฒนางานบริการภาครัฐในรูปแบบ e-Service นับได้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งให้ทุกหน่วยงานนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนา คุณภาพงานบริการประชาชน
อย่างเต็มที่ เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว แม่นยํา และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้อง เป็นระบบที่ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบ ความโปร่งใสในการทํางานของภาครัฐได้อีกด้วย ซึ่งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีหน้าที่บริการสาธารณะ และอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตาม ภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยทําให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมี      
ความโปร่งใส  

๓. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จําเป็นต้องเดินทางมาติดต่อ   
ด้วยตนเองอีก 

๒) เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
๓) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕. วิธีดําเนินการ 

๑) แต่งตั้งคณะทํางานในการจัดทําระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EService) 

๒) กําหนดภารกิจในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 

๓) จัดทําระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยประชาชน ผู้รับบริการ
สามารถขอรับบริการตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์ หรือเครือข่าย
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อินเทอร์เน็ต โดยเป็นช่องทางที่ช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับ บริการไม่จําเป็นต้อง
เดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก เช่น 

- ระบบยื่นคําร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพ่ือขอจัดเก็บก่ิงไม้ใบไม้ 
- ระบบยื่นคําร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพ่ือขอรับบริการถังขยะ 
- ระบบยื่นชําระภาษีออนไลน์ 

   - ระบบกรอกข้อมูลคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เป็นคนพิการที่มีช่องทางการ   
แนบไฟล์เอกสารหลักฐานโดยผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๔) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ผ่านสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ 
  ๕) จัดทําคู่มือ/แนวทางการใช้งานระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
  5) จัดทําข้อมูลสถิติการให้บริการ E-Service โดยแยกข้อมูลเป็นรายเดือนให้ครบทุกเดือน  
  ๗) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
  ๘) รายงานผลการดําเนินการ  

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕๗๐  

๒. งบประมาณที่ดําเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ  

๘. ผู้รับผิดชอบ 

  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  

๔. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

  ผลผลิต  

  มีระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) อย่างน้อย ๑ ภารกิจ  

  ผลลัพธ์ 

  ๑) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ     
ของหน่วยงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ (สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
  ๒) จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

 ด้วยประชาชนในพื้นที่ เขตองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่า
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  จึงได้ให้ความสําคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือก
ปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากท่ีสุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ 
โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกําเนิด 
เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
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หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กําหนดให้ส่วนราชการจะต้องดําเนินการโดย
ถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดย
ความซื่อสัตย์ สุจริต  
สามารถตรวจสอบได้  
  ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  จึงมีการนํา
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่
ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการ
ให้บริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใส
ยิ่งขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความ
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 75  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่ เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์เป็นต้น  
  6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติ งาน อัตราค่าบริการ (ถ้ ามี ) แล ะระยะเวลาที่  ใช้ ใน               
การดําเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน  
  6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มี
กล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ  
  6.4 จัดให้มีสถานที่สําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ําสําหรับ        
ผู้พิการ  
  6.5 จัดให้มีป้ายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง  
   6.6 มีการนําระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart Box)      
มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน (S e r v i c e s  L e v e l  A g r e e m e n t :  S L A )  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

8. งบประมาณดําเนินการ 

   ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
  กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
  กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

๒.๒.๓ การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  

๒. หลักการและเหตุผล 

  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงให้ความสําคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐาน    การ
ป้องกันการทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ดําเนินการจัดทํา  
“แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)” เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตตาม           
หลักธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  

๓. วัตถุประสงค์ 

  ๑) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
  ๒) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

๕. วิธีดําเนินการ 

  ๑) จัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒) ประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการ 
ทุจริต,วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
  ๓) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ซ่องทาง ที่กําหนด รวมถึงรายงานการทํา 
แผนฯแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทําแผนฯ ให้แก่ สํานักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบ       
รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
(E - PlanNACC) ทางเว็บไซต์สํานักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น 
  ๔) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ให้แก่
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เก่ียวข้องนําแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๕) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
  6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
  ๗) รายงานผลการดําเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  เช่น รายงานการทําแผนฯ          
ให้แก่ สํานักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
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ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E - PlanNACC) ทางเว็บไซต์สํานักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th 
เป็นต้น 
  ๘) เผยแพร่รายงานผลการดําเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ  

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

๗. งบประมาณดําเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ  

8. ผู้รับผิดชอบ 

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

  มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน 

ตําาบลมาโมง พ.ศ. ๒๕6๖ - ๒๕๗๐ 

  ผลลัพธ์ 

องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (๘๕ คะแนนขึ้นไป) 

๒.๓ มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

๒.๓.๑ จัดทําข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง”  

๒. หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติว่าการ 
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คํานึงถึงความ 
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ กําหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ 
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติ ราชการ 
โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน การปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งมาตรา ๔๕ กําหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด    

  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงจึงได้จัดให้มีการจัดทําข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมี
การลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงกับปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมาโมงและหัวหน้าสํานักปลัด/ผู้อํานวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทําข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  
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๓. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 

  ๒) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ 
ปฏิบัติราชการ  

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  

๕. วิธีดําเนินการ 

  ๑) จัดทําข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทําข้อตกลงการ 
ปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ 
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน 
โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปลัดองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทํางานได้ 
ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 
   ๑.๑) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
   ๑.๒) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  
   ๑.๓) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  
   ๑.๔) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
   ๑.๕) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
   ๑.๖) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  ๒) ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ   
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

๓) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
   - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง     
การปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด 
เป็นต้น 

   - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด และผู้ จัดเก็บ
ข้อมูล เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ หน่วยงานใน    
การกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าว 
  ๔) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย     
หรือตัวชี้วัดที่กําหนด 
  ๕) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
  ๖) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล สัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 
  ๗) รายงานผลการดําเนินงาน  

 



70 
 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๕๗o  

๗. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ  

๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  

๔. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต   

มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง  

ผลลัพธ์  

จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 

2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติ 

๒.๓.๒ มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการ บริการ
ประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบล
มาโมง 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ รวมทั้งภารกิจเกี่ยวกับการ
บริการ สาธารณะแก่ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เป็นจํานวนมาก โดยบุคลากรองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นผู้ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานที่หลากหลาย 

  ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่จะต้องจัดทําคู่มียหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็น 
มาตรฐานเดียวกัน โดยคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทํางานที่มี 
จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มักจัดทําขึ้น 
สําหรับงานที่มีความซับซ้อน มีหลายขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับหลายคน สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเมื่อมี     
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  

๓. วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  ๒) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรทําอะไรก่อนและหลัง ควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใดกับใคร 
  ๓) เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ เป้าหมายขององค์กร 
  ๔) เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 
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๔. กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  

๕. วิธีดําเนินการ 

๑) แต่งตั้งคณะทํางานในการจัดทําคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทําคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๓) จัดทําคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เพ่ือให้ยึดถือ 
ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้มีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติงานภารกิจใด   
สําหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตําแหน่งใด กําหนดวิธีการข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
  ๔) ปิดประกาศคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
เพ่ือให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทราบ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ 
  ๕) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
  ๖) รายงานผลการดําเนินการ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  

7. งบประมาณดําเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  

- มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทําให้การปฏิบัติงาน 
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ผลลัพธ์  

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลง 
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๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํามาตรฐานการให้บริการประชาชน  

๒. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงให้ความสําคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่ เลือกปฏิบัติ ใน             
การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติ
ธรรมและความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคํานึงถึงการจัดทําบริการสาธารณะที่ครอบคลุม 
ตามอํานาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต       
และการใช้อํานาจอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และคํานึงถึง 
ความถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือพวกพ้อง  ทั้งนี้          
ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพ้ืนที่และผู้ที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่แบ่งแยก 
ด้านเพศ ถิ่นกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ 
ทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา ๘ แห่ง พระราช กฤษฎีกา
ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ าน เมืองที่ ดี  พ .ศ . ๒๕๔๖ ที่ ได้กําหนดให้ส่ วนราชการ              
จะต้องดําเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วน  
ราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

  ดั งนั้ น  เพ่ื อให้หน่ วยงานมีการให้บริการประชาชนมีมาตรฐานเป็น ไปตามหลักธรรมาภิบาล            
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดทําโครงการมาตรฐานการให้บริการประชาชน  

๓. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชน 
เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
  ๒) เพ่ือให้ประชาชนผู้รับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 
  ๓) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการให้บริการได้ 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  

๕. วิธีดําเนินการ 

  ๑) จดัตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการให้บริการประชาชน  

  ๒) จัดให้มีการประชุมคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการให้บริการประชาชน 

  ๓) จัดทําประกาศมาตรฐานการให้บริการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ ให้บริการ
และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
  ๔) ปรับปรุงขอ้มูลการให้บริการในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด เช่น 
   - ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
   - ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
  ๕) เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการประชาชน ณ ที่ทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ 
หน่วยงาน เช่น 
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   - จัดทําป้ายแสดงแผนภูมิขั้นตอน มาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุ 
ผู้รับผิดชอบให้บริการในทุกกระบวนการ ณ จุดให้บริการ 

- จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการให้บริการ 
   - จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ  
  ๖) มีการติดตามประเมินผลการให้บริการตามมาตรฐานที่กําหนด โดยการประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการประชาชน 
  ๗) รายงานผลการดําเนินการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

๗. งบประมาณดําเนินการ  

  ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

  ผลผลิต 

  ๑) หน่วยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการให้บริการประชาชน 

  ๒) มีการเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบงาน 
ให้บริการในทุกกระบวนการ ณ ที่ทําการและในเว็บไซต์หน่วยงาน 

  ผลลัพธ์ 

  ๑) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 

  ๒) จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ลดลง 

๒.๓.๓ มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทน หรือ            
การดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและ 
ประชาชน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล          
และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่ มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ ตามกฎหมายอ่ืนที่ กําหนดให้องค์การบริหาร
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ส่วนตําบลมีหน้าที่ ต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงาน
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ ในการ
สั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสํานัก กองและฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการ
ให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทํา
การทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่  ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 

  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์        
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กํ าหนดให้การบริหารราชการ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงาน               
มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า 

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ     
การมอบหมายอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน  
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
  3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล           
และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  

5. พื้นที่ดําเนินการ  

  สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ     
สั่งการ  
  6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ  
ถือปฏิบัติ  
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  6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

8. งบประมาณดําเนินการ  

  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  

  สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ผลผลิต  
    มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
 10.2 ผลลัพธ์  
    - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
    - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๓.๑ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓.๑.๑ การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดทํางบประมาณ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  ตามที่ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา 
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงได้ดําเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บท
ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 2562 เพ่ือนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง
ประจําปี พ.ศ. 2562 – 2564 รวมถึงการนําเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ตําบลในปีถัดไปกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงจึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผน
แม่บทชุมชน ประจําปี พ.ศ. 2562 ขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ ในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นําชุมชน  
  3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล  
  3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
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  3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
  3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน/หมู่บ้าน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 10 หมู่บ้าน ในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงสําหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน          
เพ่ือนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

5. พื้นที่ดําเนินการ  

  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
  6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  
  6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ  
  6.5 ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลข้อมูล  
  6.6 จัดประชุมผู้นําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด  
  6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน  
  6.8 จัดทําแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

   จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จํานวน 10 หมู่บ้าน
ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2566  

8. งบประมาณดําเนินการ  

  จํานวน 10,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ  
  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น  
  2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  
  3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
  4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน  
  5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
  6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการอบต.เคลื่อนที่พบปะประชาชน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่ อยู่ในอํานาจหน้าที่ ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลด
ภาระของประชาชนเป็นสําคัญ  

  ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก    
จึงได้จัดทําโครงการอบต.เคลื่อนที่พบปะประชาชน เพ่ือสํารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่า
ต้องการให้อบต.ดําเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ อาจ
ดําเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจําเป็นต้องคิดว่า
บริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนา
ชุมชน  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมาโมง ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน  
  3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
นํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงกับประชาชน
ในพ้ืนที่  

4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์  

  นําบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของอบต. ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  

5. พื้นที่ดําเนินการ  

  กําหนดให้ออกอบต.เคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลมาโมง โดยแบ่งเป็นแต่ละหมู่บ้าน  

6. วิธีดําเนินการ  

  1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
  2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย  
  3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่  จะนําไปให้บริการแก่
ประชาชนในเขตอบต.ทั้งหมด  
  4. กํ าหนดสถานที่  วัน  เวลา ในการออกให้บริการเคลื่ อนที่ (ร่ วมกับกองสวัสดิการสั งคมใน                 
การประชาคมทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน  

 6. วิธีดําเนินการ  
   1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
   2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
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   3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนําไปให้บริการแก่
ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้าน  
   4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมในการประชาคม
ทําแผนพัฒนาท้องถิ่น)  
   5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน  
   6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
 7. นํากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน  
   8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

   กําหนดออกให้ อบต. เคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ในเดือน
มีนาคม – เมษายน 2566 

8. งบประมาณดําเนินการ  

 จํานวน  20,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตอบต. ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง อย่างทั่วถึง  
  10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตอบต. มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ของอบต.      
ร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการดําเนินงานของอบต. และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 

1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบล ประจําปี  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอํานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่
และมีจํานวนหลายฉบับด้วยกัน ทําให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอํานาจ องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  จึงได้จัดทําโครงการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบลประจําปี 2562 ขึ้นเพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  

3. วัตถุประสงค์  

 เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อีกทาง
หนึ่งด้วย  
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4. เป้าหมาย  
  ผู้นําองค์กรประชาชน เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ ใหญ่ บ้าน สารวัตรกํานัน ผู้นําชุมชนแพทย์ประจํา
ตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน  

5. วิธีดําเนินการ  

  5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่  
  5.2 แต่งตั้งคณะทํางาน  
  5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกําหนดตารางการฝึกอบรม  
  5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
  5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด  

6. ระยะเวลาการดําเนินการ  

   (ปีงบประมาณ 2566 – 2570)  

7. งบประมาณ  

  จํานวน 20,000 บาท  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

  ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสําคัญของ
การกระจายอํานาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

๓.๑.๒ การมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินงาน 

๑.ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

๒. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการประเมินผล   
การปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือนําผลที่ได้จากการประเมิน   
มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่าง ๆ ต่อไป 

  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น 
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน 
และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น จึงดําเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมาโมง 
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๓. วัตถุประสงค์ 

  ๑) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วม 
ปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ๒) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง ให้เกิดความโปร่งใส  
ตรวจสอบได ้
  ๓) เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง
และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในพื้นท่ีของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕. วิธีดําเนินการ 

๑) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
  ๒) จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  ๓) จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ 

๔) จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
   (๑) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  ๒ คน 
   (๒) ผู้แทนสมาชิกสภา     ๒ คน 

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ      ๒ คน 
(๔) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๕) หัวหน้าสํานักปลัด    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
(๖) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้ 
   ๑) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงตาม หลักเกณฑ์          
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

   ๒) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีละ ๒ ครั้ง เป็นอย่าง
น้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพ่ือนําผลที่ได้จากการประเมินมา  ใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมพัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
   ๓) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลมาโมง สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปี 
   ๔) ดําเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ตามที่ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย  
   ๕) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
   ๖) ดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
   ๗) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 
   8) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
  9) เผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ ผ่าน ช่องทางที่
หลากหลาย เช่น เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

10) รายงานผลการดําเนินการ 
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6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

๗. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณท่ีใช้ดําเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

๑) มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

๒) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไข โครงการ
ต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลลัพธ์ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้ง
จะต้อง มีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้
แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
  3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ       
มาปฏิบัติ  
  3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน
ร่วมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ  

4. เป้าหมายการดําเนินการ  

  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  

5. พื้นที่ดําเนินการ  

  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  

6. วิธีการดําเนินการ 

  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ  

  ปีงบประมาณ 2566 – 2570  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  

9. งบประมาณดําเนินการ  

 ไม่ใช้งบประมาณ  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  
  10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2    
พ.ศ. 2559 หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 22 (1) (2) กําหนดให้มี องค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ  

  ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหาร
ส่วนตําบล มีองค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง โดยสํานักงานปลัด จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง ขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  

  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นในการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  และแผนพัฒนาสี่ปีองค์การ
บริหารส่วนตําบลมาโมง ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมตําบลมาโมง และคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง กําหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง จํานวน 8 คน  

5. พื้นที่ดําเนินการ  

  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

6. วิธีดําเนินการ  

  จดัประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตําบล  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง บางตําแหน่งในปัจจุบันจะ
ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ กําหนด ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  องค์การบริหารส่วน
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ตําบลมาโมงจึงต้องดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหน่งดังกล่าวมาดํารงตําแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ภายใน 17 
กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่กําหนด  

8. งบประมาณดําเนินการ  

  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

 องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลมาโมง เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล       
มาโมง และร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมาโมง ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง ด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส สุจริต และให้ความสําคัญในการต่อต้านการทุจริต 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินกิจการ ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพราะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนท้องถิ่น 

3.2.2 ,มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงให้                
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”  

2. หลักการและเหตุผล  
  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่ กฎหมายกําหนดไว้ ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทําการของ
หน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐ  

  ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่ กฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงจึงได้
ให้มีสถานที่ สําหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนตําบลมาโมงให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

  โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ สํานักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ    
ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  
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3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
  3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมาโมง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  จํานวน 1 แห่ง  

5. พื้นที่ดําเนินการ  

  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง (ภายในศูนย์บริการร่วม 
องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  

6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
  6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
  6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่กําหนด  
  6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
  6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
  6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

8. งบประมาณดําเนินการ  

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

  จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย”  

2. หลักการและเหตุผล  

  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ  

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง จึงได้จัดทํามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย”  ขึ้นเพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย  
  3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป  

5. พื้นที่ดําเนินการ  

  พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

6. วิธีดําเนินการ  

  จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่  
  -  แผนพัฒนาท้องถิ่น  
  -  งบประมาณรายจ่ายประจําปี  
  -  แผนการดําเนินงาน  
  -  แผนอัตรากําลัง  
  -  แผนการจัดหาพัสดุ  
  -  ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
  -  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
  -  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
  -  งบแสดงฐานะทางการเงิน  
  -  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
  -  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี  
  -  รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
  -  ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

8. งบประมาณดําเนินการ  

   10,000 บาท  
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 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

 10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

   จํานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 

๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการ ได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง   

๒. หลักการและเหตุผล 

  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง เห็นความสําคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราว      
ร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการนํามาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานบริการ 
สาธารณะและการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้ 
จัดทํามาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือกํากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ ร้องเรียน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้แก่
ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ซ่องทางการ
ติดตามผล และการแจ้งผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ วเป็นธรรมสะดวก
และเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้ ประชาชนรับทราบ
อย่างทั่วถึง  

๓. วัตถุประสงค์ 

  ๑) เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ 
สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
  ๒) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล 
และการแจ้งผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

๕. วิธีดําเนินการ 

  ๑) จัดตั้งคณะทํางานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
๒) ประชุมคณะทํางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
  ๓) คณะทํางานฯ กําหนดมาตรการในการกํากับติตตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๓.๑) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
   - กําหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลมาโมง 
   - กํากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ 

ร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
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    - กําหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการ
แก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่าง ๆ 
    - กําหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน
อย่าง เหมาะสมภายใน ๑๕ วัน หากไม่สามารถดําเนินการได้ทันภายใน ๑๕ วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

    - กําหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดําเนินการ
หรือ ความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้             
ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
   ๓.๒) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
    - จัดทําคู่มือหรือแนวทางดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและ
ประพฤติมิ ชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่
บุคคลภายนอก จะทําการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่
รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ เป็นต้น 
    - กําหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

    - กําหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็น
การ คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส 
    - จัดทําข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน 
    - จัดทําข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จํานวนเรื่อง เรื่องที่
ดําเนินการแล้ว เสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ ฯลฯ 
  ๔) จัดทําคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่อง ร้องเรียน
การทุจริต แนวทางดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  ๕) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบล  
มาโมงให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
  6) จัดทําฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และกําหนดกําหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไข 
ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก 
  ๗) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข            
และ เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
  8) คณะทํางานฯ กํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินการตามมาตรการ  

๙) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
  10) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ ผู้บริหาร
รับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

๗. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณท่ีใช้ดําเนินการ  
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8. ผู้รับผิดชอบ 

สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  

๑) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์  
๒) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๓) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และ กระบวนการ

ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
๔) มีการแจ้งผลการดําเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทาง 

ในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
๕) มีการกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้

สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตาม มาตรการที่
กําหนดไว้ 

ผลลัพธ์ 

  ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ 
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3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

มิติที่ ๔ การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

๔.๑.๑ มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบภายใน 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี  

๒. หลักการและเหตุผล 

  การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ 
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่ งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิมมูลค่า
ขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คําปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจาก 
การดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ 
สําคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทําอย่างเป็นขั้ นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ       
และ กฎหมายที่กําหนด โดยผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ 
กระบวนการบริหาร เพ่ือจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็น 
แนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน 
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะทําให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลมาโมง เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการ 
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุ 
วัตถุประสงค์ 
  ๒) เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอํานาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้ 
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ 
องค์กร 
  ๓) เพ่ือนําผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ 
ปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาส      
ของความสําเร็จของงาน  

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  

๕. วิธีการดําเนินการ 

  ๑) จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกําหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ        
และให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
  ๒) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ     
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ 
ควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ 
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
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  ๓) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ 
บริหารงานด้านอ่ืน ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ ทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
  ๔) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทางราชการ   
กําหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย  
  ๕) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริตรวมทั้งเพ่ือเพ่ิม
โอกาสของความสําเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

๗. งบประมาณดําเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

  ๑) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ 
  ๒) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

  ผลลัพธ์ 

  ๑) มีการนําผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
  ๒) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
  ๓) การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ ๕ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

   การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลมาโมงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสําคัญที่
แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทําอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่
กําหนด โดยผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการ
ตรวจสอบภายในที่ ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ 
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ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทําให้ การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงเป็นไป
อย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544  
  3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
  3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด  
  3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม  
  3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงทุกส่วนราชการ พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

5. พื้นที่ดําเนินการ  

  ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

6. วิธีการดําเนินการ  
  6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
  6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ 
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ  
  6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงินการพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  
  6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทางราชการ
กําหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย  
  6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

8. งบประมาณดําเนินการ  

  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น  
  10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง  
  10.3 การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด  
  10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชําระลดน้อยลง 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน            
พ.ศ. 2544 กําหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้กํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  

  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง      
จึงได้มีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด เป็นประจําทุกปี  

3. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
  2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงทราบ
ตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด  
  3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ตามกําหนด  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

6. วิธีดําเนินการ  
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
  3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
  4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
  5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม            
เพ่ือจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

8. งบประมาณดําเนินการ  

  ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
  2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
  3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

4.1.2 มีการจัดและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบภายใน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์    
ในอดีตที ่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ 
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ 
ทางราชการกําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึง
ไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็น
ระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้  
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ 
กําหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ  
  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้ องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการ
ควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กําหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น  
  3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความม่ันใจแก่ ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง  
  3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  

4. เป้าหมาย  
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  เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ี ยอมรับได้ 
ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  

5. วิธีดําเนินการ  
  5.1 แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล  
  5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
ผู้บริหารทราบ  

6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ  

  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570)  

7. หน่วยงานรับผิดชอบ  

  ทุกกอง/สํานักปลัด ขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

8. งบประมาณดําเนินการ  

  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
  1. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
  3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจ  
  4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้  
  5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา  
  10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข  
  10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
  10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน  
  10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน     
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน            
พ.ศ. 2544 กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจ ากการดําเนิน
กิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่ วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิ ภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแล
รักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วย
รับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี  
  การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่ อาจเกิดขึ้น และให้
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดําเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ  
  3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแลภายใน
เวลาที่กําหนด  
  3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

   ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

5. พื้นที่ดําเนินการ  

  สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง (ระดับ
องค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปดําเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี  
  6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)  
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  6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงรายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
  6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงประชุมพิจารณา
และประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือ
จะต้องดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป  
  6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570)  

8. งบประมาณดําเนินการ  

   ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

   สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง  
  10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
  10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กํากับ
ดูแลภายในเวลาที่กําหนด 
 

๔.๑.๓ มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  

๒. หลักการและเหตุผล 

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕8๐) ประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ กําหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดตัวชี้วัดไว้     
ว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) 
อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ํากว่า ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังได้นําผลการประเมิน ITA        
ไปกําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ ๑๐๐) ต้องได้
คะแนน ๙๐ คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้กําหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ 
ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน   
๔๓ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ํากว่า ๕๗ คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ ๑๐๐)     
ต้องได้คะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้กําหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดให้ การปรับ 
“ระบบ”    เพ่ือลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการ พัฒนาเพ่ือ
นําไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 



97 
 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญยิ่ งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ             
เป็น หน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง     
ที่ มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ ของ 
ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนําไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะสะท้อนจึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง จึงกําหนดดําเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนตําบมาโมงเพ่ือเป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร 

3.วัตถุประสงค์ 

  ๑) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  
  ๒) เพ่ือป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดข้ึนในองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงทุกหน่วยงาน (สํานักงาน,กองงาน, กลุ่มงาน) 

๕. วิธีดําาเนินการ 

  ๑) จัดทํามาตรการและขออนุมัติดําเนินการต่อผู้มีอํานาจ 
  ๒) จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
  ๓) คณะทํางานดําเนินการประเมินความเสี่ยงการดําเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดําเนินโครงการที่   
อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต 
  ๔) คณะทํางานดําเนินการจัดทํานวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
การดําเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
 

  ๕) ดําเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยงระดับ   
ความเสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
และช่องทางอ่ืน ๆ 

  5) มีการประชุมชี้แจงทําความเข้าใจมาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่าง 
เคร่งครัด 

  ๗) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

  ๘) รายงานผลการดําเนินการ  

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕lo  

๗. งบประมาณดําเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ  
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๘. ผู้รับผิดชอบ 

  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  

๔. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

  ผลผลิต 

  ๑) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดําเนินโครงการที่อาจ 
ก่อให้เกิดการทุจริต จํานวน ๑ ชุด 
  ๒) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนิ นการที่อาจ 
ก่อให้เกิดการทุจริต อย่างน้อยจํานวน ๕ เรื่อง 
  ๓) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 
มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย ๑ ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 

  ผลลัพธ์  

  เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงลดลง 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบล
มาโมง”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  

  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ  
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงจึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ ข้อมูลที่
สําคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social 
Media)  หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ 
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
  3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
  พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
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6. วิธีดําเนินการ  

  - จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  
 -  บอร์ดหน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 -  บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน  
 -  ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
 -  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจําและให้ประชาชนสืบค้น
ได้เอง    
 -  ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 -  รายการทาง Youtube ออนไลน์  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

8. งบประมาณดําเนินการ  

   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

๔.๒ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

๔.๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้  

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจําไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความ
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เก่ียวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และทําให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น จึงจําเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย 
คําสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้
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เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่
ต้องเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ  

  ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล จึงได้จัดทําโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
  3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  
  3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงจํานวน 4 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  
จํานวน 10  คน รวม 14 คน  

5. พื้นที่ดําเนินการ  

  สํานักองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน  
  6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลมาโมงเข้ารับการอบรม  
  6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
  6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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8. งบประมาณดําเนินการ  

   จํานวน  10,000  บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
  10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  
  10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงมีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการที่
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

 

 

 

 

 

๔.๒ .๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้ มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติ งานของฝ่ายบริหาร                
ตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด  

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  

๒. หลักการและเหตุผล 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม   
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าใน
ภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการ ตรวจสอบของ
สภาการตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก 
สําคัญที่ใช้สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปัจจุบัน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ เรียบร้อย
และถูกต้อง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี บรรยากาศการ
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ทํางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนําไปสู่ความ โปร่งใสใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต 

  จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ    
ในการปฏิบัติงานสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี 
ประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนา
องค์กร  

๓. วัตถุประสงค์ 

  ๑) เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน    
ของฝ่ายบริหาร 
  ๒) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น  

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  

๕. วิธีการดําเนินงาน 

  ๑) จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม 
  ๒) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน 
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปี ละ 
๑ ครั้ง 
  ๓) แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง 
โครงการต่าง ๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  

5. ระยะเวลาดําเนินงาน 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕๕๗o 

 6. งบประมาณดําเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

๔. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

  ผลผลิต 

  ๑) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน 
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 
๑ ครั้ง 
  ๒) สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอํานาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้ 
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 

  ผลลัพธ์ 
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  สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๓ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

๔.๓.๑ มีแนวปฏิบัติในการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลมาโมง 

๒. หลักการและเหตุผล 

  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง     
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา 
ลําดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน ใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก ภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน ของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
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  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้        
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน 
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ดําเนินการจัดทํามาตรการ 
จัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  

๓. วัตถุประสงค์ 

  ๑) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส 
เป็นธรรม 

  ๒) เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตของ หน่วยงาน 

  ๓) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

  ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  

๕. วิธีดําเนินการ 

  ๑) กําหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกําหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการให้ เป็นไป
ตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน้าที่โดยมิชอบ 
  ๒) กําหนดกระบวนการขั้นตอนในการดําเนินการร้องเรียน 
  ๓) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดําเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบ     
โดยทั่วกัน 
  ๔) กําหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต     
ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๕) กําหนดกระบวนการและขั้นตอนในการลงโทษผู้กระทําผิดการทุจริต 
  6) กําหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดําเนินการหรือ 
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

  ๗) กําหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทําผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๘) จัดทําคู่มือ/แนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ    
ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
   (๑) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการร้องเรียน  
   (๒) ขั้นตอนวิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน  
   (๓) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ 
   (๔) ระยะเวลาในการดําเนินการ และประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดําเนินการ
ร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
  ๔) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ 
ดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย 
โปร่งใสและเป็นธรรม 
  ๑๐) จัดทําข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต(ing) 
  ๑๑) รายงานผลการดําเนินการ  
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5. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70  

๗. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ  

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

๔. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

  ผลผลิต  

  มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  

  ผลลัพธ์ 

  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา     
จากจํานวนข้อร้องเรียนจากประชาชน จํานวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๓.๑ จัดให้ มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่ มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย         
สําหรับผู้ร้องเรียน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

 ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จําเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  
  3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
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  ประชาชนในพื้นท่ีตําบลมาโมง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

   พ้ืนที่ตําบลมาโมง 

6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  
  6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณท่าแพขนานยนต์  
   6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
   6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
   6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
   6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน  
 7. ระยะเวลาดําเนินการ  
    (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 25710)  
 8. งบประมาณดําเนินการ  
   จํานวน 10,000  บาท  
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
   10.2 นําเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



107 
 

 


