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ค ำน ำ 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานใน
การป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์ สุขแก่ประชาชนตลอดจน
แสดงให้เห็นถึงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นและศรัทธาในการท างานของหน่วยงานมาก
ยิ่งขึ้น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงได้พัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2566 – 2570) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) ประเด็นท่ี (21) การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยน าหลักธรร
มาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1 บทน า ประกอบด้วย การประเมินความเส่ียงการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน เป้าหมาย และประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 ส่วนท่ี 2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการใน 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 – 2570)  แยกตาม 4 มิติ รวมทั้งส้ินจ านวน 20 โครงการ ดังนี้ 
  มิติท่ี 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จ านวน 5 โครงการ 
  มิติท่ี 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จ านวน 7 โครงการ 
  มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จ านวน 3 โครงการ 

 มิติท่ี 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
          จ านวน 5 โครงการ 

 ส่วนท่ี 3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง จะเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วย
ขับเคล่ือนเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะน าไปสู่เป้าหมายของแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ท่ีก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1. กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตในองค์กร 
ล ำดับ 

ท่ี 
ขั้นตอน 

กำรด ำเนินงำน 
ประเด็นควำมเสี่ยงกำร

ทุจริต 
Risk 

Score 
มำตรกำร 

ควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
1 การจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการปฎิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบข้อบังคับ 
ปานกลาง ก าชับ ให้ ด าเนินการให้ ป็นไปตาม

กฎหมาย กฎกระทรวงและระเบียบ
ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด 

2 การควบคุมงานก่อสร้าง ด้านการปฎิบัติ สูง ก าชับให้ผู้ควบคุมงานและ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ด าเนินการควบคุมและบริหาร 
สัญญาจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎกระทรวงและระเบียบข้อบังคับ 
อย่างเคร่งครัด 

3 การอุดหนุนงบประมาณต่อ
หน่วยงานอื่น 

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ 

สูง ก าชับผู้รับผิดชอบในกาด าเนินการ
จ่ายงบประมาณต่อหน่วยงานที่ขอรับ
การอุดหนุนให้ติดตามการใช้จ่าย ให้
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เมื่อ
เส ร็ จสิ้ น ก ารด า เนิน งานแล้ ว ให้
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
กลับมายัง อบต. โดยเร็ว 

4 ด้านงานธุรการและงานสาร
บรรณ 

ด้านการปฏิบัติงาน สูงมาก ก าชับผู้รับผิดชอบงานธุรการจัดล าดับ
ความส าคัญของเอกสารที่รับมา เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการหากพบว่ามี
ข้ อ ร า ช ก า ร ใด เร่ ง ด่ ว น ที่ สุ ด ให้
ด าเนินการเสนอโดยเร็ว โดยมิต้อง
ด า เนินการตามล า ดับชั้ น  เพ่ื อ ให้
ผู้บริหารพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการ
ได้ทันต่อเหตุการณ์ 

2. หลักกำรและเหตุผล  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์

ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ท่ีจะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
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ท้ังการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นท่ี (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยก าหนด
ตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดเป็นตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานท่ี
เข้าร่วมการประเมิน ITA ท้ังหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566 
- 2570) ได้ก าหนดตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน และ
หน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมิน ITA ท้ังหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป   

 องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจ าปี 2564 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 35 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับท่ี 110 โลก ซึ่งลดลงจากปี 2563 ย่อมสะท้อนให้ได้เห็น
ว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน  

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคัญยิ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจาย
อ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือ
เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปราศจากการทุจริต น าเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลัก
แห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พื้นท่ี ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้อง
เป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง จึงให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ควบคู่ไปกับการป้องกันการทุจริต โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง (พ.ศ. 
2566 – 2570) อันจะส่งผลต่อการขับเคล่ือนให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ท่ีก าหนดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 
2570 หน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมิน ITA ท้ังหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป รวมท้ัง
ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 
43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน   
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3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
(1) เพื่อแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงต่อสาธารณชน  

  (2) เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น 
ปราศจากพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

(4) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(5) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงท่ีมี
ประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต 

4. เป้ำหมำย 

 (1) คดีทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงลดลง ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2570  
 (2) องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงมีคะแนน ITA เพิ่มขึ้นและผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนน
ขึ้นไป) ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์ ITA) /องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA (85 คะแนนขึ้นไป) และมีคะแนน ITA 90 คะแนนขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีท่ีผ่านเกณฑ์ ITAแล้ว) 

ค่ำเป้ำหมำย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
จ ำนวนคดีทุจริตลดลง 
(ค านวณจากปี 2565) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 

คะแนน ITA 75 คะแนน 80 คะแนน 85 คะแนน 90 คะแนน 95 คะแนน 
 

5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
(1) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงได้แสดงเจตจ านงสุจริตต่อสาธารณชน  

  (2) องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงมีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจิตส านึกและความตระหนัก
ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ  

(3) องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงมีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส 
และตรวจสอบได้  

(4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
เสาธง 

(5) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงท่ีมี
ประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบด้วย 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจ านวน 20 โครงการ ดังนี้  

 
มิต ิ

 
ภำรกิจตำมมิต ิ

 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมำย
เหตุ 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

1. กำรสร้ำง
วัฒนธรรมสุจริต 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 การเสริมสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่บุคลากร
ทั้ งข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ ายสภาท้ อ งถิ่ น  แ ละฝ่ าย
ประจ าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 

1) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2) โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบล
เสาธง 
3) โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 
4) โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วย
ความวิระยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 

0.00 
 
 

0.00 
 

10,000 
 

0.00 

0.00 
 
 

0.00 
 

10,000 
 

0.00 

0.00 
 
 

0.00 
 

10,000 
 

0.00 

- 
 
 

0.00 
 

10,000 
 

0.00 
 

- 
 
 

0.00 
 

10,000 
 

0.00 
 

 

 1.2 การเสริมสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

5) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น
ผู้ท าประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เสาธง 

0.00 0.00 0.00 
 
 

0.00 
 
 

0.00 
 
 

 

 1.3 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

       

 รวม จ านวน 5 โครงการ จ านวน 10,000 
บาท 

 จ านวน 10,000 
บาท 

 จ านวน 10,000 
บาท 

จ านวน 10,000 
บาท 

จ านวน 10,000 
บาท 
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มิต ิ

 
ภำรกิจตำมมิต ิ

 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมำย
เหตุ 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

2. กำรบริหำร
รำชกำรด้วยควำม
โปร่งใส 

2.1 การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

6) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน 

- 
 

0.00 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
 

 2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส 

7) มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
8) มาตรการ No Gift Policy 
9) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาธง 
10) โครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน” 
11) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 

0.00 
 
 

0.00 
0.00 

 
0.00 

 
9,000 

 

0.00 
 
 

0.00 
0.00 

 
0.00 

 
9,000 

 

0.00 
 
 

0.00 
0.00 

 
0.00 

 
9,000 

- 
 
 

0.00 
0.00 

 
0.00 

 
- 

 

- 
 
 

0.00 
0.00 

 
0.00 

 
- 

 

 

 2.3 มาตรการลดการใช้
ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
 

12) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

 

 รวม จ านวน 7  โครงการ จ านวน 9,000 
บาท 

จ านวน 9,000 
บาท 

จ านวน 9,000  
บาท 

จ านวน 0.00 
บาท 

จ านวน 0.00 
บาท 

 

3. กำรส่งเสริม
บทบำทและกำรมี
ส่วนร่วมของภำค
ประชำชน 

3.1 การส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

13) โครงการจัดเวทีประชาคม 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

 

 3.2 การรับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
 

14) มาตรการจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาธง 
 

0.00 - 0.00 - 0.00  
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มิต ิ

 
ภำรกิจตำมมิต ิ

 
โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมำย
เหตุ 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

 3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

15) กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

 รวม จ านวน 3 โครงการ จ านวน 5,000 
บาท 

จ านวน 5,000
บาท 

จ านวน 5,000  
บาท 

จ านวน 5,000 
บาท 

จ านวน 5,000 
บาท 

 

4. กำรยกระดับกลไก
กำรตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต 

16) โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
17) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
18) มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาธง 

0.00 
0.00 

        0.00                

0.00 
0.00 

      0.00        

0.00 
0.00 

        0.00               

0.00 
0.00 

      0.00 

0.00 
0.00 

      0.00 

 

 4.2 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

19) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

- 
 
 

5,000 
 
 

- 
 
 

5,000 
 
 

- 
 
 

 

 4.3 มาตรการจัดการเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริต 

20) มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับ
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

 

 รวม จ านวน 5 โครงการ จ านวน 0.00 บาท จ านวน 5,000
บาท 

จ านวน 0.00 บาท จ านวน 5,000 
บาท 

จ านวน 0.00 
บาท 

 

รวมท้ังสิ้น จ ำนวน 20 โครงกำร จ ำนวน 24,000 
บำท 

จ ำนวน 24,000 
บำท 

จ ำนวน 24,000 
บำท 

จ ำนวน 20,000 
บำท 

จ ำนวน 15,000 
บำท 
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ส่วนที่ 3 
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

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

มิติท่ี 1 กำรสร้ำงวัฒนธรรมสุจริต 
################################################################################ 
 

1.1 กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำร
กำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถ่ิน และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 

1.1.1 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ และกำร
ประพฤติตนตำมประมวลจริยธรรม 

ล ำดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและระเบียบที่เก่ียวข้องกับกำร
ปฏิบัติงำนให้แก่บุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถ่ิน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ ำเป็นต้องด ำเนินโครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและ
ระเบียบที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำน ส ำหรับบคุลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหำรและสมำชิกสภำ
ท้องถ่ิน เพื่อเพิ่มพนูควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนกฎหมำย ระเบียบ และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรงำน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้แก่ บุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหำรและสมำชิกสภำ
ท้องถ่ิน เพื่อให้กำรบริหำรงำน และปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชำชน 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้บุคลำกร ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถ่ิน ได้เพิ่มพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมำย ที่เก่ียวข้องในกำรบริหำรงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) เพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถ่ิน ให้มีควำมพร้อมในองค์ควำมรู้เก่ียวกับ
กฎหมำย และระเบียบที่เก่ียวข้อง เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรรำชกำร 
3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบริหำรงำนโดยยึดอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับใน
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัดด้วยควำมชอบธรรม ค ำนึงถึงสิทธิเสรีภำพของประชำชน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
4. กลุ่มเป้ำหมมำย 
บุคลำกร ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถ่ิน 38 คน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
1) จัดท ำโครงกำร/แผนงำนและขออนุมัติด ำเนินโครงกำร/แผน ต่อผู้บริหำร 
2) ก ำหนดกรอบเนื้อหำสำระในกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ระเบียบ และกฎหมำยที่เก่ียวข้องส ำหรับ
บุคลำกร ผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถ่ิน 
3) เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ระเบียบ และกฎหมำยที่เก่ียวข้องส ำหรับบุคลำกร ผู้บริหำร
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และสมำชิกสภำท้องถ่ินผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชำสัมพันธ์ 
จดหมำยข่ำว เป็นต้น 
4) ประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินกำร 
5) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำส 2 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ระเบียบ และกฎหมำยที่เก่ียวข้องส ำหรับบคุลำกร 
ผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถ่ินผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชำสัมพันธ์ จดหมำยข่ำว อย่ำงน้อย 5 ช่องทำง และไม่น้อยกว่ำปีละ 4 คร้ัง (เผยแพร่ประชำสัมพันธ์
รำยไตรมำส) 
2) บุคลำกร ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถ่ิน มีองค์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ระเบียบที่เก่ียวข้อง เพื่อเปน็แนว
ทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรรำชกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 (ส ำรวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 
ผลลัพธ ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีกำรบริหำรงำนโดยยึดอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคบัในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัดด้วยควำมชอบธรรม ค ำนึงถึงสิทธิเสรีภำพของประชำชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตำมผล/แบบสอบถำมประชำชน) 
หมำยเหตุ 
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1.1.2 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรยึดม่ันผลประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์
ส่วนตน ที่จะไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

ล ำดับท่ี 2 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ด้วยสถำนกำรณ์หรือกำรกระท ำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ำมำเก่ียวข้องจนส่งผลกระทบต่อกำร
ตัดสินใจหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่ง กำรกระท ำดังกล่ำวอำจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนำ
หรือไม่เจตนำหรือหรือบำงเร่ืองเป็นกำรปฏิบัติสืบต่อกันมำจนไม่เห็นว่ำจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่ำงใด พฤติกรรม
เหล่ำนี้เป็นกำรกระท ำควำมผิดทำงจริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ต้องค ำนึงถึงผลประโยชน์สำธำรณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้ำที่โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธงจึงได้ด ำเนินโครงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเสำธง เพื่อป้องกันกำรทุจริตในกำรปฏิบัติรำชกำร 

3. วัตถุประสงค ์

เพื่อให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่พนักงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเก่ียวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. กลุ่มเป้ำหมมำย 

พนักงำนของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 25 คน 

5. วิธีด ำเนินกำร 

1) จัดต้ังคณะท ำงำน/มอบหมำยผู้รับผิดชอบ เพื่อวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของต ำแหน่งต่ำงๆ 

2) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดท ำร่ำง
คู่มือ/แนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

3) จัดเวทีเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นข้อเสนอแนะจำกบุคลำกรภำยในองค์กรเพื่อพัฒนำและปรับปรุงแนว
ทำงกำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

4) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตำมข้อเสนอแนะ
ที่ได้จำกเวทีรับฟังควำมคิดเห็นฯ และจัดท ำคู่มือ/แนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

5) จัดประชุมเพื่อให้ควำมรู้เร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน แก่บุคลำกรของหน่วยงำน 

6) เผยแพร่คู่มือ/แนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลำกรของหน่วยงำน และ
สำธำรณะชนให้รับทรำบ 

7) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ไตรมำส 4 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 

ไม่ใช้งบประมำณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเสำธง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) พนักงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธงมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ร้อยละ 80 
ของจ ำนวนพนักงำนฯ (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบควำมรู้) 

2) มีคู่มือ/แนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ ำนวน 1 ชุด 

3) มีกำรเผยแพร่คู่มือ/แนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สำธำรณชน อย่ำงน้อย 2 ช่องทำง (เช่น 
เว็บไซต์หน่วยงำน บอร์ดประชำสัมพันธ์หน่วยงำน หนังสือเวียน) 

ผลลัพธ์ 

พนักงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธงมีควำมประพฤติปฏิบัติงำนไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
(ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตำมผล) 
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          1.1.3 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมควำมซ่ือสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 

 
ล ำดับที่ 3 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรฝึกอบรมกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อ
เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
กำรด ำเนินชีวิตและกำรปฏิบัติงำน นอกจำกผู้ปฏิบัติงำนต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะน ำไปสู่กำรท ำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และควำมส ำเร็จของ
องค์กรอย่ำงยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธงจึงได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้
บุคลำกรตระหนักในกำรเป็นข้ำรำชกำรที่มีเกียรติ ศักด์ิศรี รู้จักควำมพอเพียง เป็นตัวอย่ำงที่ดีของสังคม ยึด
ม่ันในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเร่ืองพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกำรมี
คุณธรรม จริยธรรม อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร และประชำชนผู้รับบริกำร รวมทั้ง
สร้ำงจิตส ำนึกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในกำรท ำงำนอันจะน ำไปสู่กำรท ำงำนที่ มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ควำมส ำเร็จขององค์กรอย่ำงยั่งยืน จึงได้ก ำหนดให้มีกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมกำรส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 
3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน ำหลักคุณธรรม จริยธรรมมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน และปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีควำมสุข 
2) เพื่อเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนมีทัศนคติ ค่ำนิยม ในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงซ่ือสัตย์สุจริต 
4. กลุ่มเป้ำหมมำย 
เจ้ำหน้ำที่ บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 25 คน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
1) จัดท ำโครงกำรเพื่อขออนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติ 
2) มอบหมำยงำนให้กับผู้รับผิดชอบโครงกำร และผู้ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อวำงแผนและจัดเตรียมโครงกำร 
3) ก ำหนดรูปแบบ ก ำหนดกำร และหัวข้อกำรอบรม 
4) ประสำนงำนกับบุคคลและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดหำวิทยำกร เชิญกลุ่มเป้ำหมำย จัดเตรียม
เอกสำรประกอบกำรอบรม และวัสดุอุปกรณ์ 
5) ด ำเนินกำรตำมรูปแบบและก ำหนดกำรที่ก ำหนด 
6) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
7) เผยแพร่กำรด ำเนินโครงกำรผ่ำนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำส 4 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
10,000.00 บำท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 



  

 
14 

 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีกำรจัดอบรมจ ำนวน 1 คร้ัง 
2) บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สำมำรถน ำไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวันและกำร
ปฏิบัติงำนได้ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 (ส ำรวจโดยใช้แบบทดสอบควำมรู้/แบบประเมินผล) 
ผลลัพธ์ 
บุคลำกรน ำหลักคุณธรรมจริยธรรมมำปรับใช้ในกำรด ำเนินชีวิต และกำรปฏิบัติงำน ก่อให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กรสุจริตในหน่วยงำน (ส ำรวจโดยใช้แบบติดตำมประเมินผล) 
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ล ำดับที่ 4 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเชิดชูเกียรติบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนเปน็ไปตำมมำตรฐำน ด้วยควำมวิริยะอุตสำหะ 
และซ่ือสัตย์สุจริต 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีภำรกิจที่ส ำคัญต่อกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและ
ขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจด้ำนต่ำง ๆ ประกอบด้วย ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนงบประมำณและ
ภำรกิจที่ได้รับกำรถ่ำยโอนจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดีในเร่ืองต่ำง ๆ เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจภำครัฐ ไม่มี
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเกินควำมจ ำเป็น ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนอง
อย่ำงทั่วถึง หำกพนักงำนหรือบุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำน ด้วย
ควำมวิริยะอุตสำหะ และซ่ือสัตย์สุจริต จะท ำให้เกิดประโยชน์แก่ประชำชนอย่ำงสูงสุด ลดปัญหำกำรทุจริต
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธงจึงได้ด ำเนินโครงกำรเชิดชูเกียรติบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำน 
ด้วยควำมวิริยะอุตสำหะ และซ่ือสัตย์สุจริต เพื่อยกย่องชมเชย หรือให้รำงวัล พนักงำนหรือบุคลำกรที่
ปฏิบัติงำนเปน็ไปตำมมำตรฐำน ด้วยควำมวิริยะอุตสำหะ และซ่ือสัตย์สุจริต เพื่อเปน็ต้นแบบใหแ้ก่
พนักงำนและบุคลำกรคนอืน่ๆ ในองค์กร รวมทั้งเป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้แก่พนักงำน บุคลำกร ให้
ปฏิบัติงำนเปน็ไปตำมมำตรฐำน ด้วยควำมวิริยะอุตสำหะ และซ่ือสัตย์สุจริตต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดพนักงำนต้นแบบด้ำนกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต 
2) เพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่บุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนโเป็นไปตำมมำตรฐำน ด้วยควำมวิริยะอุตสำหะ 
และซ่ือสัตย์สุจริต 
4. กลุ่มเป้ำหมมำย 
บุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 25 คน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
1) แต่งต้ังคณะกรรมกำรเชิดชูเกียรติบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนเปน็ไปตำมมำตรฐำน ด้วยควำมวิริยะอุตสำหะ 
และซ่ือสัตย์สุจริต 
2) คณะกรรมกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกบุคลำกรเพื่อเชิดชูเกียรติ 
3) จัดท ำประกำศหลักเกณฑ์กำรคัดเลือก และเผยแพร่ให้บุคลำกรให้ทรำบ 
4) เชิญชวนให้ส ำนัก/กองในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่งบุคลำกรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์
เพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือก 
5) คณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกบุคลำกรเพื่อเชิดชูเกียรติบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำน 
ด้วยควำมวิริยะอุตสำหะ และซ่ือสัตย์สุจริต 
6) ประกำศผลกำรคัดเลือก 
7) มอบประกำศเกียรติคุณให้แก่บุคลำกรที่ได้รับกำรเชิดชูเกียรติ 
8) เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์บุคลำกรที่ได้รับกำรเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำนและ
สำธำรณชนได้รับทรำบผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชำสัมพันธ์ 
จดหมำยข่ำว เสียงตำมสำย หอกระจำยข่ำว เป็นต้น 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำส 3 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีบุคลำกรต้นแบบด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน ด้วยควำมวิริยะอุตสำหะ และซ่ือสัตย์สุจริต 
ผลลัพธ ์
เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำนลดลง 
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1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถ่ิน 
          1.2.3 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในควำมซ่ือสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

ล ำดับท่ี 5 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่น ผู้ท ำคุณประโยชน์หรือ
เข้ำร่วมในกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
กำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงำนและสังคม ถือเป็นกำรสร้ำงรำกฐำนอันส ำคัญใน
กำรพัฒนำสังคมสู่ควำมอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพำะเน้นกำรส่งเสริมและสนับสนนุให้คนด ำรงชีวิตตำมแนว
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กำรมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสำหะ กล้ำหำญ ซ่ือสัตย์สุจริต และเสียสละ
เพื่อส่วนรวม ถือว่ำเป็นหลักส ำคัญของกำรท ำควำมดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกร หน่วยงำนที่มีควำม
ต้ังใจในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมซ่ือสัตย์ สุจริต ท ำควำมดีอย่ำงต่อเนื่องเป็นแบบอย่ำงแก่ประชำชนในพืน้ที่
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง ผู้ที่ท ำคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้ำร่วมในกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเสำธง อย่ำงสม่ ำเสมอ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธงจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูควำมดี ควำม
ซ่ือสัตย์ สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแก่บุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่น ผู้ท ำควำมดี มีควำมซ่ือสัตย์
สุจริต และผู้ท ำคุณประโยชน์หรือเข้ำร่วมในกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธงโดยกำรมอบใบ
ประกำศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท ำคุณประโยชน์ และควรได้รับกำรยกย่องชมเชย และ
เป็นบุคคลตัวอย่ำง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ให้ทรำบโดยทั่วกัน 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่ผู้ท ำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเสำธง 
2) เพื่อส่งเสริมกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ประชำชน หน่วยงำน องค์กรทั้งภำครัฐและภำคเอกชนในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเสำธง ตระหนักถึงควำมซ่ือสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
3) เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ให้ประชำชน หน่วยงำน องค์กรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เสำธงมีค่ำนิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่ำของกำรประพฤติปฏิบัติตนตำมหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4. กลุ่มเป้ำหมมำย 
1) ประชำชน หน่วยงำน องค์กรทั้งภำครัฐและภำคเอกชนในเขตพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 50 
คน 
2) ผู้ท ำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 50 คน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
1) จัดประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรมเพื่อก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำในกำรคัดเลือกบุคคล 
หน่วยงำน องค์กรดีเด่น 
2) คัดเลือกและประกำศยกย่องบุคคล หน่วยงำน องค์กรท ำควำมดี เพื่อให้เป็นแบบอย่ำง 
3) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกำศแก่บุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่นที่ผ่ำนกำรคัดเลือก
และได้คะแนนสูงสุด 
4) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำส 3 
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7. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลติ 
จ ำนวนบุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่น ผู้ท ำคุณประโยชน์หรือเข้ำร่วมในกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเสำธง ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ผลลัพธ ์
ประชำชน หน่วยงำน องค์กรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง มีค่ำนิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็น
คุณค่ำของกำรประพฤติปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมและมีคุณธรรมและจริยธรรม 
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################################################################################# 

มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรด้วยควำมโปร่งใส 
################################################################################# 
2.1 กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2.1.1 กำรเปิดเผยข้อมูลกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำน 

ล ำดับท่ี 6 
 
1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำรปรับปรุงและพัฒนำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดกำรให้ประชำชนมีโอกำส
กว้ำงขวำงในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ ำเป็น เพื่อทีป่ระชำชน
จะสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นและใช้สิทธิทำงกำรเมืองได้โดยถูกต้องกับควำมเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร 
ดังนั้น เพื่อให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง จึงได้มี
ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อใหป้ระชำชนสำมำรถเข้ำตรวจดูข้อมูลข่ำวสำร รวมทั้งด ำเนินกำรปรับปรุงข้อมูล
ข่ำวสำรให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบนั ผ่ำนช่องทำงในสื่อต่ำงๆ ของหน่วยงำน 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรอันเปน็ประโยชนแ์ก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
2) เพื่อมีหน่วยประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนส ำหรับประชำชน 
3) เพื่อจัดแสดงข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทภำรกิจหน้ำที่ต่อสำธำรณชน 
4) เพิ่มช่องทำงให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบข้อมูลและกำรปฏิบัติงำนของระบุชื่อ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4. กลุ่มเป้ำหมมำย 
ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 25 คน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
1) จัดต้ังคณะท ำงำนปรับปรุงและพัฒนำศูนย์ขอ้มูลข่ำวสำรของหน่วยงำน เพื่อด ำเนนิกำรให้มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 
2) แต่งต้ังเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร 
3) จัดต้ังหน่วยประชำสัมพันธ์ ณ ท่ีท ำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4) จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์เผยแพร่บทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งมีกำร
แสดงข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทภำรกิจอย่ำงชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทำง
เว็บไซต์ของหน่วยงำนและสื่ออื่น ๆ 
5) จัดท ำข้อมูลแสดงกำรด ำเนินงำน และผลกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธงเพื่อ
เผยแพร่ต่อสำธำรณชน ผ่ำนสื่อชอ่งทำงต่ำงๆ ของหน่วยงำนเป็นระยะ สม่ ำเสมอ โดยให้ข้อมูลขำ่วสำร
เก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำรจัดหำพัสดุ กำรค ำนวณรำคำกลำง กำร
จัดซ้ือจัดจ้ำง กำรใช้จ่ำยงบประมำณ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ให้เปน็ไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรที่
กฎหมำย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่ก ำหนดแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
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6) จัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนผู้รับบริกำร ที่จะติดต่อสอบถำมหรือ
ขอข้อมูล หรือรับฟังค ำติชม/แสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร เช่น - มีหมำยเลข
โทรศัพท์เฉพำะที่มีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรข้อมูลตลอดระยะเวลำท ำกำร - แต่งต้ังเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ เพือ่
อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนผู้รับบริกำรที่จะติดต่อสอบถำม/ขอข้อมูล/แสดงควำมคิดเห็น - มี
ช่องทำงกำรสื่อสำรในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรจัดต้ังศูนย์บริกำรร่วม กล่อง/ตู้รับฟังควำมคิดเห็น กำร
ประชุมรับฟังควำมคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เปน็ต้น 
7) ปรับปรุงระบบกำรให้ข้อมูลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะ และ/หรือระบบ 
Call Center 
8) จัดให้มีบริกำรอินเตอร์เน็ตส ำหรับใหบ้ริกำรประชำชนทั่วไป 
9) จัดท ำรำยงำนผลสถิติผู้มำรับบริกำร รวมทั้งข้อเสนอแนะในกำรใช้บริกำร และสรุปผลเสนอผู้บริหำร 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีจ ำนวนช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ อย่ำงน้อย 5 ช่องทำง 
2) มีกำรปรับปรุงและพัฒนำข้อมูลข่ำวสำรของศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธงให้มี
ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
ผลลัพธ ์
ประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 (ใช้แบบส ำรวจควำม
พึงพอใจกำรใช้บริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร) 
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2.2 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
2.2.1 กำรแสดงเจตนำรมณ์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรงำนด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต เป็นไปตำม

หลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร 

ล ำดับท่ี 7 

1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำรแสดงเจตนำรมณ์ในกำรน ำหลักคุณธรรมมำใช้ในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธงด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธงเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในระดับ
ท้องถ่ิน และคำดหวังว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะเป็นกลไกที่ส ำคัญในกำรสร้ำงวัฒนธรรมสุจริต 
รวมทั้งผู้บริหำรมีควำมมุ่งม่ันที่จะบริหำรรำชกำรให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนในท้องถ่ิน มีกำรบริหำร
ให้เปน็ไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน จึงได้มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำมำตรกำรแสดงเจตนำรมณ์ในกำรน ำหลักคุณธรรมมำใช้ใน
กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธงด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
เพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธงแสดงเจตนำรมณ์ในกำรน ำหลักคุณธรรมมำใช้
ในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร ด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส 
2) เพื่อประชำสัมพันธ์กำรจัดท ำแผนปฏบิัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธงสู่กำรรับรู้ของสำธำรณชน 
3) เพื่อขบัเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเสำธง 
4. กลุ่มเป้ำหมมำย 
1) ผู้บริหำรท้องถ่ิน สมำชิกสภำท้องถ่ิน พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง 38 คน 
2) ประชำชน 50 คน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
1) จัดท ำมำตรกำรและขออนุมัติต่อผู้มีอ ำนำจ 
2) ก ำหนดรูปแบบ/แนวทำง/ช่องทำงในกำรแสดงเจตนำรมณ์ฯ 
3) จัดท ำประกำศเจตนำรมณ์ในกำรน ำหลักคุณธรรมมำใช้ในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร 
4) ผู้บริหำรก ำหนดนโยบำย/มำตรกำร/แผนงำน เพือ่พัฒนำหน่วยงำน ด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริตฯ 
5) เผยแพร่ประกำศเจตนำรมณ์ฯ และนโยบำย/มำตรกำร/แผนงำน ตำมรูปแบบ ช่องทำง ที่ก ำหนด 
6) จัดต้ังคณะท ำงำนเพื่อจัดท ำแผนปฏบิัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
7) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตฯ 
8) เผยแพร่แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตฯ ตำมช่องทำงและรูปแบบที่ก ำหนด 
9) ผู้บริหำรควบคุมติดตำมให้ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 



  

 
22 

 

10) ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
11) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีประกำศเจตนำรมณ์ในกำรน ำหลักคุณธรรมมำใช้ในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร ด้วยกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
2) มีนโยบำย/มำตรกำร/แผนงำนของผู้บริหำร เพื่อพัฒนำหน่วยงำน ด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
กำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
3) มีแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เสำธง พ.ศ. 2566 - 2570 
ผลลัพธ ์
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง มีผลกำรประเมิน ITA ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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2.2.2 กำรจัดท ำมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 
 

ล ำดับท่ี 8 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร NO Gift Policy 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้ก ำหนดแผนป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก ำหนดให้กำรพัฒนำค่ำนิยมของ
นักกำรเมืองให้มีเจตนำรมณ์ที่แน่วแน่ในกำรท ำตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมซ่ือสัตย์
สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทำงหนึ่งในกำรพัฒนำเพื่อน ำไปสูเ่ป้ำหมำย “ประเทศไทยปลอด
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
อีกทั้งแผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นปฏิรูป
ด้ำนกำรป้องปรำม ได้ก ำหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชำ 
มีมำตรกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
เป็นตัวอย่ำงในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซ่ือตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด ำเนินกำรให้ถือ
เป็นควำมผิดวินัยหรือควำมผิดทำงอำญำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธงเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในระดับ
ท้องถ่ินเอง มีควำมมุ่งม่ันที่จะบริหำรรำชกำรให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนในท้องถ่ิน มีกำรบริหำรให้
เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน ผู้บริหำรได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนเพื่อปอ้งกันกำรทุจริตเป็นอย่ำงยิ่ง จึงได้
เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรในกำรป้องกันกำรทุจริตโดยกำรจัดท ำมำตรกำร NO Gift Policy ขึ้น เพือ่
หลีกเลี่ยงกำรกระท ำอันอำจมีผลต่อดุลพินิจ หรือกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ซ่ึงน ำไปสู่ กำรเลือก
ปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อเสริมสร้ำงวัฒนธรรมในกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 
2) เพื่อแสดงเจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำรท้องถ่ิน สมำชิกสภำท้องถ่ิน และบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเสำธงมีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 
4. กลุ่มเป้ำหมมำย 
ผู้บริหำรท้องถ่ิน สมำชิกสภำท้องถ่ิน และบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 38 คน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
1) ผู้บริหำรและบุคลำกรจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดท ำมำตรกำร “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” 
2) จัดท ำประกำศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร NO Gift Policy 
3) ผู้บริหำรประกำศใช้ NO Gift Policy 
4) เผยแพร่ประกำศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภำยในองค์กรและสำธำรณชนให้รับทรำบโดยทั่วกัน 
5) ประเมินผลและติดตำมผลกำรใช้มำตรกำร NO Gift Policy 
6) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
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7. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีประกำศใช้ NO Gift Policy จ ำนวน 1 ฉบับ 
2) ผู้บริหำรท้องถ่ิน สมำชิกสภำท้องถ่ิน และบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธงด ำเนนิกำรตำม
แนวทำง NO Gift Policy จ ำนวนร้อยละ 100 (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบส ำรวจ) 
ผลลัพธ ์
ผู้บริหำรท้องถ่ิน สมำชิกสภำท้องถ่ิน และบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่มีเร่ืองร้องเรียนเร่ือง
สินบน 
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ล ำดับท่ี 9 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ควำมส ำคัญในกำรด ำเนินกำรเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ
หน่วยงำน โดยกำรจัดท ำ “มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำ
ธง” เพื่อปรับปรุงพัฒนำด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน ให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน
ตำมภำระหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบตำมหลักมำตรฐำน โปร่งใส เท่ำเทียมกัน และมีประสิทธิภำพ รวมทั้ง
เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำน 

3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 

4. กลุ่มเป้ำหมมำย 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 25 คน 

5. วิธีด ำเนินกำร 

1) จัดต้ังคณะท ำงำนส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน 

2) ประชุมคณะท ำงำนฯ เพื่อด ำเนินกำร ดังนี้ 2.1) วิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ภำครัฐ (ITA) 2.2) จัดท ำมำตรกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสภำยในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ดีขึ้น ซ่ึงต้องสอดคล้องตำมผลกำรวิเครำะห์กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส โดยต้องมีรำยละเอียดต่ำงๆ เช่น กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กำร
ก ำหนดขั้นตอนหรือวิธีกำรปฏิบัติ กำรก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับติดตำมให้น ำไปสู่กำรปฏิบัติและกำร
รำยงำนผล เป็นต้น 

3) เผยแพร่ผลกำรวิเครำะห์และมำตรกำรเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและควำมโปร่งใสบนเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงช่องทำงอื่นๆ 

4) ประชุมชี้แจงสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรมำตรกำรเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและควำม
โปร่งใส 

5) ปฏิบัติตำมมำตรกำร 

6) ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร 

7) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 

8) เผยแพร่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้สำธำรณชนทรำบผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
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7. งบประมำณด ำเนินกำร 

ไม่ใช้งบประมำณ 

8. ผูรั้บผิดชอบโครงกำร 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

มีมำตรกำรเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 

ผลลัพธ ์

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธงมีผลกำรประเมิน ITA ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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ล ำดับท่ี 10 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบหรือกำรพิจำรณำเลื่อนขัน้เงินเดือน เปน็กระบวนกำรหนึ่งของกำรบริหำรผล
กำรปฏิบัติรำชกำรซ่ึงใช้หลักกำรกำรให้รำงวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงำนเกิดแรงกระตุ้นในกำรพัฒนำ
ผลงำน ซ่ึงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธงได้ให้ควำมส ำคัญในเร่ืองกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบหรือกำร
พิจำรณำเลื่อนขัน้เงินเดือนเปน็เร่ืองล ำดับต้นๆ ของเร่ืองกำรบริหำรงำนบุคคล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเร่ืองกำร
ใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชำในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้ใต้บังคับบัญชำ ดังนั้น องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเสำธง จึงได้ด ำเนินกิจกรรมกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้กำรบริหำรงำนบุคคลด้ำนกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนมีควำมโปร่งใส เป็นธรรมและสำมำรถตรวจสอบได้ 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 

ข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 25 คน 

5. วิธีด ำเนินกำร 

1) แต่งต้ังคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน โดยแต่งต้ังปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นประธำนกรรมกำร และหัวหน้ำส่วนรำชกำรเป็น
กรรมกำร และข้ำรำชกำรที่รับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำร 

2) แต่งต้ังคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย
ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำร หัวหน้ำส่วนและผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นกรรมกำร และข้ำรำชกำรที่
รับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่เปน็เลขำนุกำร 

3) ประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เพื่อกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผู้บังคับบัญชำได้พิจำรณำไว้โดยเจ้ำหน้ำที่ให้
ค ำปรึกษำและเสนอควำมเห็นเก่ียวกับมำตรฐำนและควำมเป็นธรรมของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

4) คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน รวบรวมและเสนอผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรให้แก่คณะกรรมกำร
พิจำรณำเลื่อนขัน้เงินเดือนข้ำรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

5) คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พิจำรณำทบทวนผล
กำรพิจำรณำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมที่คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของข้ำรำชกำรเสนอมำ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ไตรมำส 2 ไตรมำส 4 
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7. งบประมำณด ำเนินกำร 

ไม่ใช้งบประมำณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

บุคลำกรของหน่วยงำนมีควำมพึงพอใจต่อระบบของกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 (ส ำรวจ
โดยแบบประเมิน) 

ผลลัพธ ์

ข้อร้องเรียนในกำรเลือ่นขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง 
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ล ำดับท่ี 11 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเสำธง 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
ได้ก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้มี
อ ำนำจและหนำ้ที่จัดระบบบริกำรสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถ่ิน บริหำรกิจกำรในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และภำยใต้โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มุ่งหวัง
ให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติรำชกำร ประชำชนสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมและตรวจสอบกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มำกข้ึน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องน ำหลักกำร
บริหำรจัดกำรที่ดีหรือธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรบริหำรงำน ซ่ึงจะส่งผลให้ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนในท้องถ่ินได้อย่ำงแท้จริง ทั้งนี้กำรเพิ่มขึ้นของประชำกร ตลอดจนภำวกำรณ์ในยุคโลกำภิวัตน์ที่
ประชำชนมีช่องทำงในกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูลได้มำกข้ึน ย่อมส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินกิจกรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ำนกำรให้บริกำรทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ จึงได้
จัดท ำโครงกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เพื่อให้สำมำรถพัฒนำกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชน และสำมำรถ
ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ตำมหลักกำรบริหำร
จัดกำรที่ดีหรือหลักธรรมำภิบำลต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 
2) เพื่อทรำบถึงปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะจำกกำรให้บริกำรประชำชนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเสำธง 
3) เพื่อสร้ำงช่องทำงให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับกำรให้บริกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 
4. กลุ่มเป้ำหมมำย 
ประชำชนผู้รับบริกำรในเขตพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 50 คน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
1) เก็บรวบรวมข้อมูลในกำรให้บริกำรประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอย่ำงน้อยต้องครอบคลุมด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 1.1) ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 1.2) ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิต 1.3) ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 1.4) ด้ำนกำรวำงแผน กำร
ส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว 1.5) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม 1.6) ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิ
ปัญญำท้องถ่ิน 
2) จัดท ำระบบประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนผู้มำติดต่อหรือรับบริกำร ณ จุดให้บริกำรในรูปแบบที่
ง่ำยและสะดวก เช่น ประเมินผ่ำน QR Code หรือระบบกดปุ่มแสดงควำมพึงพอใจแบบธนำคำร 
3) จัดให้ประชำชนได้ประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 
4) สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ และรำยงำนผลกำรประเมินให้ผู้บริหำรท้องถ่ินทรำบ อย่ำงน้อยปีละ 
2 คร้ัง 
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5) เผยแพร่ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำน และสำธำรณชนได้รับทรำบผ่ำน
ช่องทำงที่หลำกหลำย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชำสัมพันธ์ จดหมำยข่ำว เสียงตำมสำย หอ
กระจำยข่ำวเป็นต้น 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำส 4 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
9,000.00 บำท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีระบบ/ช่องทำงให้ประชำชนประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 
ผลลัพธ ์
จ ำนวนข้อร้องเรียนกำรให้บริกำรสำธำรณะท่ีไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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2.3 มำตรกำรลดกำรใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติงำน 
2.3.3 มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ปฏิบัติรำชกำรแทน หรือ

กำรด ำเนินกำรอื่นใดของผู้มีอ ำนำจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและ
ประชำชน 

ล ำดับท่ี 12 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการออกค าส่ังมอบหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งท่ีมีอ านาจ
หน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และหน้าท่ีตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีต้องท าอีกมากมายในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ท้ังนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบปัญหา
ด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มี
การกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการส่ังการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับ
ส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชน
ไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ให้มีอ านาจและหน้าท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือ
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการออก
ค าส่ังมอบหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3) เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
4) เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 
4. กลุ่มเป้าหมมาย 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 25 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
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1) จัดท าค าส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือส่ังการ 
เช่น ค าส่ังมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ 
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วน
ราชการ เป็นต้น 
2) จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
3) จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ไตรมาส 1 
7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีค าส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จ านวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
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################################################################################ 

มิติท่ี 3 กำรส่งเสรมิบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
################################################################################ 
 

3.1 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

 3.1.1 กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ กำรจัดท ำงบประมำณ 
ล ำดับท่ี 13 

  

1. ช่ือโครงกำร : โครงกำรจัดเวทีประชำคม 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธงเห็นควำมส ำคัญของกำรส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมอย่ำงกว้ำงขวำงและ
เท่ำเทียม โดยให้ประชำชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ำยทั้งภำครัฐและเอกชนได้มีโอกำสแสดงออกถึง
ศักยภำพ ควำมคิดเห็น ควำมต้องกำร เปิดโอกำสให้ภำคประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรรับรู้ ร่วมก ำหนด
แนวทำงกำรด ำเนินงำน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เสำธงด้วยกำรจัดท ำโครงกำรจัดเวทีประชำคมขึ้น เพือ่จะได้มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนในกำรด ำเนินกิจกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง โดยเฉพำะกำรด ำเนิน
กิจกำรที่จะมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ และสุขอนำมัยของประชำชนในชุมชุน เพื่อน ำมำเปน็ข้อมูลกำร
พัฒนำ ปรับปรุง จัดท ำแผนชุมชน แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน อย่ำงมีประสิทธิภำพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชำชนอย่ำงแท้จริง 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อจัดให้มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ที่เก่ียวข้องในกำรด ำเนินกิจกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 
2) เพื่อรับทรำบปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชน 
3) เพื่อเปิดโอกำสให้ประชำชนได้ร่วมกระบวนกำร ร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมแก้ปัญหำ และส่งเสริมระบอบ
ประชำธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
4) เพื่อน ำมำเปน็ข้อมูลกำรพัฒนำ ปรับปรุง จัดท ำแผนชุมชน แผนพัฒนำท้องถ่ิน อย่ำงมีประสทิธิภำพ 
5) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ำยภำคประชำสังคม 
6) เพื่อจัดเก็บขอ้มูลพื้นฐำนที่เป็นมำตรฐำนสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรจัดท ำแผนชุมชนและวำงแผน
พัฒนำท้องถ่ิน 
4. กลุ่มเป้ำหมมำย 
ชุมชน/หมู่บ้ำน/ต ำบล ในพืน้ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 50 คน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
1) จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยหน่วยงำนที่เก่ียวข้องด ำเนินกำรจัดเวทีประชำคม 
2) จัดเวทีประชำคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น หรือเข้ำร่วม
ประชุมประชำคม เพื่อก ำหนดทิศทำง นโยบำย หรือแผนพัฒนำท้องถ่ินด้วยควำมสมัครใจ ตำมวันเวลำ 
และสถำนที่ที่เหมำะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ชี้น ำ และครอบคลุมจ ำนวนประชำกรตำมสัดส่วนทุก
พื้นที่ อย่ำงเสมอภำค และเท่ำเทียมกัน 
3) น ำผล/ข้อเสนอต่ำงๆ จำกกำรประชำคม/รับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนไปขับเคลื่อนอย่ำงเป็น
รูปธรรม ผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน ข้อบญัญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
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4) ติดตำมประเมินผลกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน เสนอผูบ้ริหำร และประกำศให้ประชำชนทรำบ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
5,000.00 บำท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีกำรจัดประชุมเวทีประชำคมในชุมชน ครอบคลุมประชำกรตำมสัดส่วนทุกพื้นที่ อย่ำงเสมอภำค และเท่ำ
เทียมกัน 
ผลลัพธ ์
1) ได้รับทรำบปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชนในแต่ละชุมชน 
2) เกิดเครือข่ำยภำคประชำชน 
3) มีข้อมูลพื้นฐำนชุมชนที่ได้มำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำชุมชนและพัฒนำท้องถ่ิน 
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3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 

 3.2.1 มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ในกำรด ำเนินกิจกำร ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพำะกำรด ำเนินกิจกำรที่จะมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ และสุขอนำมัย
ของประชำชนในท้องถ่ิน 

 3.2.2 มีระบบและช่องทำงให้ประชำชนในท้องถ่ินสำมำรถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่ำนช่องทำงที่
หลำกหลำย 

 3.2.3 มีรำยงำนหรือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ประชำชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทรำบถึงกำร
ได้รับเร่ือง ระยะเวลำ และผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 

ล ำดับท่ี 14 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธงเห็นควำมส ำคัญในกำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรตอบสนองเร่ืองรำวร้องทุกข์ 
และเร่ืองร้องเรียนของประชำชน เพือ่เปน็ข้อมูลในกำรน ำมำพัฒนำ ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนบริกำร
สำธำรณะและกำรบริหำรรำชกำรของหน่วยงำนให้เปน็ไปอยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โปร่งใส จึง
ได้จัดท ำมำตรกำรจัดกำรเร่ืองรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพือ่ก ำกับติดตำมในกำรจัดกำรเร่ืองรำวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรหรือแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนให้แก่ประชำชน รวมทั้งพัฒนำปรับปรุงขั้นตอน ช่องทำงกำรร้องเรียน กระบวนกำรจัดกำรแก้ไข
ปัญหำ ช่องทำงกำรติดตำมผล และกำรแจ้งผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องทุกข์ และเร่ืองเรียนต่ำงๆ ให้มีควำม
รวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและเหมำะสม รวมทั้งจัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนกำรร้องเรียน 
และข้ันตอนใหป้ระชำชนรับทรำบอย่ำงทั่วถึง 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อก ำกับติดตำมกำรจัดกำรเร่ืองรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง ให้
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรหรือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้แก่ประชำชนได้อย่ำงเหมำะสม 
2) พัฒนำปรับปรุงขั้นตอน ช่องทำงกำรร้องเรียน กระบวนกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำ ช่องทำงกำรติดตำมผล 
และกำรแจ้งผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องทุกข์และเร่ืองเรียนต่ำงๆ ให้มีควำมรวดเร็ว สะดวกและเหมำะสม 
4. กลุ่มเป้ำหมมำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 50 คน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
1) จัดต้ังคณะท ำงำนมำตรกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 
2) ประชุมคณะท ำงำนฯ มำตรกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 
เพื่อก ำกับติดตำมกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรหรือแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนให้แก่ประชำชนได้อย่ำงเหมำะสม รวดเร็ว และสะดวก 
3) คณะท ำงำนฯ ก ำหนดมำตรกำรในกำรก ำกับติดตำมหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 3.1) กำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนทั่วไป - ก ำหนดให้มีกำรจัดต้ัง/ปรับปรุงศูนย์เร่ืองรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเสำธง - ก ำกับติดตำมให้หน่วยงำนที่เก่ียวข้องจัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนกำร
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ร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชำชนรับทรำบอย่ำงทั่วถึง - ก ำหนดให้มีกำรพัฒนำปรับปรุงขั้นตอน ช่อง
ทำงกำรร้องเรียน กระบวนกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำ ช่องทำงกำรติดตำมผล และกำรแจ้งผลกำรด ำเนินกำร
เร่ืองร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่ำงๆ - ก ำหนดให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด ำเนินกำร
แก้ไขข้อร้องเรียนอย่ำงเหมำะสมภำยใน 15 วัน หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันภำยใน 15 วัน ต้องชี้แจง
ให้ผู้ร้องเรียนทรำบ - ก ำหนดให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีกำรแจ้งผลกำรด ำเนินกำร
หรือควำมก้ำวหน้ำผลเร่ืองร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทรำบ รวมทั้งมีช่องทำงในกำรติดตำมเร่ืองร้องเรียนให้ผู้
ร้องเรียนสำมำรถติดตำมผลได้ด้วยตนเอง 3.2) กำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริต และประพฤติมิชอบของ
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน - จัดท ำคู่มือหรือแนวทำงด ำเนินกำรต่อเร่ืองร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน โดยคู่มือดังกล่ำวแสดงรำยละเอียด เช่น รำยละเอยีดวิธีกำรที่
บุคคลภำยนอกจะท ำกำรร้องเรียน รำยละเอียดขั้นตอนหรือวิธีกำรในกำรจัดกำรต่อเร่ืองร้องเรียน ส่วนงำน
ที่รับผิดชอบ ระยะเวลำด ำเนินกำร เป็นต้น - ก ำหนดให้มีเจ้ำหน้ำที่/หน่วยงำนผู้รับผิดชอบอยำ่งชัดเจน - 
ก ำหนดช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถแจ้งเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์ โดยแยกต่ำงหำกจำกช่องทำงทั่วไป เพื่อเปน็กำร
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบำะแส - จัดท ำข้อมูลสถิติเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน - จัดท ำข้อมูลควำมก้ำวหน้ำกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน เช่น จ ำนวนเร่ือง เร่ืองที่
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ เร่ืองที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ฯลฯ 
4) จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนเก่ียวกับกำรรับเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทำงกำรจัดกำรต่อเร่ืองร้องเรียน
กำรทุจริต แนวทำงด ำเนินกำรต่อเร่ืองร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่
ของหน่วยงำน เพื่อใช้เปน็แนวทำงปฏิบัติให้มีประสิทธิภำพ เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
5) ประกำศ/ประชำสัมพันธ์มำตรกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำ
ธง ให้ทุกหน่วยรับทรำบ และเปิดเผยต่อสำธำรณชน 
6) จัดท ำฐำนข้อมูลเร่ืองร้องเรียน มีกำรวิเครำะห์และก ำหนดก ำหนดแนวทำงในกำรป้องกัน และแก้ไขไม่ให้
เกิดปัญหำในลักษณะเดิมขึ้นอีก 
7) รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข และเผยแพร่
ให้สำธำรณชนทรำบ 
8) คณะท ำงำนฯ ก ำกับติดตำมหน่วยงำนที่เก่ียวข้องให้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำร 
9) ประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนผู้ใช้บรกิำร 
10) รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหำ อปุสรรค และแนวทำงแก้ไข ให้ผู้บริหำร
รับทรำบ และเผยแพร่ให้สำธำรณชนทรำบ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเร่ืองรำวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
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2) มีกำรแต่งต้ังเจ้ำหน้ำที่/หน่วยงำนที่รับผิดชอบรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
3) มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ใหป้ระชำชนทรำบช่องทำงในกำรร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนกำร
ขั้นตอนเร่ืองร้องเรียน 
4) มีกำรแจ้งผลกำรด ำเนินกำรหรือควำมก้ำวหน้ำ ผลเร่ืองร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทรำบ รวมทั้งมีช่องทำง
ในกำรติดตำมเร่ืองร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสำมำรถติดตำมผลได้ด้วยตนเอง 
5) มีกำรก ำกับติดตำมกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง ให้
สำมำรถตอบสนอง ควำมต้องกำรหรือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้แก่ประชำชนได้อย่ำงเหมำะสมตำม
มำตรกำรที่ก ำหนดไว้ 
ผลลัพธ ์
ประชำชนเกิดควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่
ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
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3.3 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 

3.3.3 บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
 

ล ำดับท่ี 15 
1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
ปัญหำกำรทุจริตเป็นปัญหำที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และควำมม่ันคงของประเทศ 
กระบวนกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวให้สัมฤทธิผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงจ ำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือจำก
ทุกภำคส่วนในกำรที่จะป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ของภำคประชำชนในกำรติดตำมตรวจสอบกำรทุจริต 
กำรจะแก้ไขปัญหำกำรทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจำกกำรบูรณำกำรทุกภำคส่วนให้มีส่วนร่วมในกำรป้องกัน
กำรทุจริตร่วมรับผิดชอบต่อปัญหำกำรทุจริต องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธงจึงได้จัดท ำกิจกรรมบูรณำ
กำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริตเพื่อร่วมสร้ำงกลไกให้ทุกภำคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และ
สร้ำงค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต จนเกิดเครือข่ำยและควำมร่วมมือในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำง
เข้มแข็งต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อสร้ำงกลไกในกำรบูรณำกำรทุกภำคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้ำงค่ำนิยมในกำรต่อต้ำน
ทุจริต 
2) เพื่อพัฒนำเครือข่ำยและสร้ำงควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเข้มแข็ง 
4. กลุ่มเป้ำหมมำย 
ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำครัฐวิสำหกิจ สถำนศึกษำ และภำคประชำชน ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำ
ธง 50 คน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
1) จัดต้ังคณะท ำงำนเพื่อบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต จำกภำครัฐ ภำคเอกชน ภำค
รัฐวิสำหกิจ สถำนศึกษำและภำคประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 
2) ก ำหนดแนวทำง หรือแผนงำนในกำรบูรณำกำรเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต ร่วมกับภำครัฐ ภำคเอกชน ภำค
รัฐวิสำหกิจสถำนศึกษำ และภำคประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 
3) หน่วยงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริต จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้ำงค่ำนิยมในกำร
ต่อต้ำนทุจริตให้บุคลำกรในหน่วยงำนของตน และประชำชน 
4) หน่วยงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในกำรขับเคลื่อนตำมแนวทำง 
แผนงำนกิจกรรมในกำรบูรณำกำรเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
5) สรุปรำยงำนผลต่อผู้บริหำร และเผยแพร่รำยงำนผลต่อสำธำรณชน 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำส 4 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
เกิดเครือข่ำยและควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต อย่ำงน้อย 1 เครือข่ำย 
ผลลัพธ์ 
มีกำรบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้ำงค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
40 

 

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

มิติท่ี 4 กำรยกระดับกลไกกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
################################################################################ 
 

4.1 กำรจัดวำงระบบตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
4.1.1 มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบตรวจสอบภำยใน 

ล ำดับท่ี 16 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
กำรตรวจสอบภำยในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้ำนกำรประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภำพ

ของระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม ทั้งในด้ำนกำรเงินและกำรบริหำรงำน เพื่อส่งเสริมกำรปฏิบัติงำน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยขององค์กร โดยกำรเสนอรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในเก่ียวกับ
กิจกรรมกำรเพิ่มมูลค่ำขององค์กร รวมทั้งกำรเป็นผู้ ให้ค ำปรึกษำกับฝ่ำยบริหำรในกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และดูแลให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ อีกทั้ง
ยังช่วยป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนผิดพลำดและลดควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น ซ่ึงกำร
ตรวจสอบภำยในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส ำคัญที่แทรกอยู่ในกำรปฏิบัติงำนตำมปกติ ซ่ึงจะต้องมีกำร
กระท ำอย่ำงเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตำมระเบียบ และกฎหมำยที่ก ำหนด โดยผู้บริหำรสำมำรถน ำแผนกำร
ตรวจสอบภำยในมำใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำร เพื่อจะช่วยให้สำมำรถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงถูกต้อง และยังเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพอีก
ด้วย ดังนั้น กำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในอย่ำงมีมำตรฐำนประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน
กฎหมำยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องจะท ำให้กำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง เป็นไปอย่ำงถูกต้อง
และเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของทำงรำชกำร 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำรก ำกับดูแลที่ดี และควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน ป้องกันกำร

ประพฤติมิชอบหรือกำรทุจริต และเป็นกำรลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจนท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่บรรลุ
วัตถุประสงค ์

2) เพื่อเป็นมำตรกำรถ่วงดุลแห่งอ ำนำจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดกำรจัดสรร กำร
ใช้ทรัพยำกรขององค์กรเป็นไปอย่ำงเหมำะสมตำมล ำดับควำมส ำคัญ เพื่อให้ได้ผลงำนที่เป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อองค์กร 

3) เพื่อน ำผลกำรตรวจสอบภำยในไปใช้ในกำรปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลของ
กำรปฏิบัติงำนและป้องกันกำรทุจริต ลดโอกำสควำมร้ำยแรงและควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่ม
โอกำสของควำมส ำเร็จของงำน 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
บุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 25 คน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
1) จัดท ำแผนปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน โดยก ำหนดให้มีหน่วยงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ 

และให้มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
2) สอบทำนควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่ำงๆ ด้วยเทคนิค และวิธีกำร

ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมำณมำกน้อยตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยค ำนึงถึงประสิทธิภำพ
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ของระบบกำรควบคุมภำยในและควำมส ำคัญของเร่ืองที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเครำะห์และประเมินผลกำร
บริหำรและกำรปฏิบัติงำนของหน่วยรับตรวจ 

3) สอบทำนกำรปฏิบัติงำนเก่ียวกับกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำรพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
กำรบริหำรงำนด้ำนอื่นๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง ให้เป็นไปตำมนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค ำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบกำรดูแลรักษำ และควำมปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน และกำรใช้ทรัพยำกรทุกประเภทว่ำเป็นไปโดยมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และประหยัด 

4) สอบทำนระบบกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่งที่ทำงรำชกำร
ก ำหนด เพื่อให้ม่ันใจได้ว่ำสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนที่ตรงตำมวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบำย 

5) รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในและติดตำมประเมินผลต่อผู้บริหำรเพื่อน ำข้อมูลไปใช้ในกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำน ลดโอกำสควำมร้ำยแรงและควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น และป้องกันกำร
ทุจริต รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกำสของควำมส ำเร็จของงำน และเปิดเผยรำยงำนต่อสำธำรณชน 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน/เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน ที่มีควำมเป็นอิสระในกำร

ปฏิบัติหน้ำที่ 
2) มีแผนปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
ผลลัพธ์ 
1) มีกำรน ำผลกำรตรวจสอบภำยในไปปรับปรุงเพื่อให้กำรป้องกันกำรทุจริตมีประสิทธิภำพ 
2) บุคลำกรมีควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่ำงเคร่งครัด โดยมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ของงำน 
3) กำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินลดลงร้อยละ 5 
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4.1.2 มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบควบคุมภำยใน 
 

ล ำดับท่ี 17 
 
1. ช่ือโครงกำร : กิจกรรมติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
ระบบกำรควบคุมภำยในเป็นกลไกที่ส ำคัญและเป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรงำนในหน่วยงำนไม่ว่ำ

จะเป็นในภำครัฐ หรือเอกชนทั้งขนำดเล็กและขนำดใหญ่ ระบบกำรควบคุมภำยในจะช่วยควบคุมหรือลด
ควำมเสี่ยงของหน่วยงำนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซ่ึงจะท ำให้ปฏิบัติงำนและกำรจัดกำรของหน่วยงำน
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่ำนมำกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ได้มีกำรควบคุมภำยในตำมที่
กระทรวงกำรคลังประกำศให้ใช้เป็นเร่ืองๆ ไป ซ่ึงอำจอยู่ในรูปของกฎหมำย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือ
สั่งกำร และหนังสือตอบข้อหำรือต่ำงๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่กำรควบคุมด้ำนกำรเงินและบัญชีและกำร
ปฏิบัติให้ถูกต้องตำมระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทำงรำชกำรก ำหนดไว้ ซ่ึงไม่ครอบคลุมถึงกำรจัดกำรด้ำนอื่นๆ 
นอกเหนือจำกด้ำนกำรเงินและบัญชีในหน่วยงำน จึงไม่สำมำรถสะท้อนภำพถึงผลกำรด ำเนินงำนใน
ภำพรวมของหน่วยงำนได้ ระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี ควรเป็นระบบกำรควบคุมที่ครอบคลุมงำนทุกด้ำน
และสำมำรถสะท้อนภำพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงำนนั้นๆ ว่ำมีกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด กำรที่ระบบกำรควบคุมภำยในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงำน อำจเป็น
ช่องทำงร่ัวไหลท ำให้เกิดควำมเสียหำยในหน่วยงำนและกำรด ำเนินงำนไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สำเหตุส่วนหนึ่ง
อำจเกิดจำกกำรก ำหนดหน้ำที่และมอบหมำยงำนในหน่วยงำนไม่เหมำะสม กำรมอบหมำยกำรปฏิบัติงำน
ทั้งกระบวนกำรให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว กำรควบคุมสอบทำนและกำรตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภำพเพียงพอตลอดจนขำดกำรประเมินและกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในของ
หน่วยงำนที่ก ำหนดขึ้น และพัฒนำให้ระบบ กำรควบคุมภำยในดังกล่ำวทันสมัยอยู่เสมอ 

เพื่อให้องค์กรมีแนวทำงในกำรก ำหนดระบบกำรควบคุมภำยในให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน จึงได้ก ำหนดกิจกรรมกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ท ำให้กำรใช้ทรัพยำกรเป็นไป

อย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ โดยลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ซ้ ำซ้อนหรือไม่จ ำเป็น ลดควำมเสี่ยงหรือผล
เสียหำยด้ำนกำรเงินหรือด้ำนอื่นๆ ที่อำจมีขึ้น 

2) เพื่อให้มีข้อมูลและรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้ำงควำมม่ันใจแก่
ผู้บริหำรในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำน และบุคคลภำยนอกที่เก่ียวข้อง 

3) เพื่อให้บุคลำกรมีกำรปฏิบัติตำมนโยบำย กฎหมำย เง่ือนไขสัญญำ ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่ำงๆ ของหน่วยงำนอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน 

4) เพื่อให้กำรควบคุมภำยในของระบุชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน อีกทั้งยังเป็นกำรควบคุมหรือลดควำมเสี่ยงของหน่วยงำนให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซ่ึงจะท ำให้กำรปฏิบัติงำนและกำรจัดงำนของหน่วยงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 25 คน 
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5. วิธีด ำเนินกำร 
1) แต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วย

มำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 
2) จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วย

มำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบั ติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 
ประกอบด้วย (1) กำรรับรองว่ำกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด (หนังสือรับรองกำรควบคุมภำยใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3) (2) กำรประเมิน
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน (รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน : ปค.4) (3) 
กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดต้ังหน่วยงำน (รำยงำนกำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน : ปค.5) (4) ควำมเห็นของผู้ตรวจสอบภำยในเก่ียวกับกำรสอบทำนกำรควบคุมภำยในของ
หน่วยงำน (รำยงำนกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของผู้ตรวจสอบภำยใน : ปค.6) 

3) เสนอรำยงำนผลกำรควบคุมภำยในตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 

4) น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงงำนและระบบควบคุมภำยใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพมำกข้ึน 
5) เผยแพร่รำยงำนกำรควบคุมภำยในให้สำธำรณชนได้ทรำบ ณ ที่ท ำกำร และเว็บไซต์ของ

หน่วยงำนและสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงำน 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำน

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 
2) สรุปข้อมูลผลกำรควบคุมภำยในและจัดท ำแผนปรับปรุงงำนให้มีประสิทธิภำพในกำรป้องกัน

กำรทุจริต โดยกิจกรรมกำรควบคุมภำยในร้อยละ 80 ได้ด ำเนินกำรแก้ไข 
ผลลัพธ์ 
1) ระดับควำมพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

(ร้อยละ 80 ในระดับมำก) 
2) กำรเผยแพร่รำยงำนกำรควบคุมภำยในให้สำธำรณชนได้ทรำบ ส่งผลให้กำรปฏิบัติรำชกำรของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีควำมโปร่งใส 
3) กำรทุจริตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธงลดลงร้อยละ 5 
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4.1.3 มีกำรจัดให้มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต  
 

ล ำดับท่ี 18 
 

1. ช่ือโครงกำร : มำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ก ำหนดเป้ำหมำยไว้ว่ำ ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก ำหนด
ตัวชี้วัดไว้ว่ำ ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption 
Perception Index - CPI) อยู่ในอนัดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ ๗๓ คะแนน นอกจำกนี้ 
ยังได้น ำผลกำรประเมิน ITA ไปก ำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยไว้ว่ำหน่วยงำนที่เข้ำร่วมกำรประเมิน ITA 
ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก ำหนด
ตัวชี้วัดไว้ว่ำ ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption 
Perception Index - CPI) อยู่ในอนัดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 57 คะแนน และ
หน่วยงำนที่เข้ำร่วมกำรประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซ่ึงได้ก ำหนด
แผนปอ้งกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก ำหนดให้กำรปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ ำนวนคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงำนภำครัฐเป็นแนวทำงหนึ่งในกำรพัฒนำเพื่อน ำไปสูเ่ป้ำหมำย “ประเทศไทย
ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงำนที่มีควำมส ำคัญยิ่งในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เปน็
หน่วยงำนของรัฐภำยใต้โครงสร้ำงกำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรกระจำยอ ำนำจกำรปกครอง 
ที่มุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจจำกส่วนกลำงลงสู่ท้องถ่ินและเปน็กลไกหนึ่งในกำรส่งเสริมกำรปกครองใน
ระบอบประชำธิปไตย เป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชำชนในท้องถ่ิน ถือเป็นกลไกส ำคัญในกำรพัฒนำท้องถ่ินซ่ึงน ำไปสู่กำรพัฒนำทั่วทั้ง
ประเทศ 
ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธงจึงได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ในระดับท้องถ่ินเอง จึงก ำหนดด ำเนินมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเสำธงเพือ่เป็นปอ้งกันไม่ให้เกิดกำรทุจริตขึ้นในองค์กร 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 
2) เพื่อป้องกันกำรทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
หน่วยงำนภำยในขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธงทุกหน่วยงำน (ส ำนักงำน,กองงำน,กลุ่มงำน) 25 คน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
1) จัดท ำมำตรกำรและขออนุมัติด ำเนินกำรต่อผู้มีอ ำนำจ 
2) จัดต้ังคณะท ำงำนเพื่อบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
3) คณะท ำงำนด ำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรด ำเนินงำน/กำรปฏิบัติหน้ำที่/กำรด ำเนินโครงกำรที่อำจ
ก่อให้เกิดกำรทุจริต 
4) คณะท ำงำนด ำเนินกำรจัดท ำนวัตกรรม/มำตรกำร/ระบบ/แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ
กำรด ำเนินกำรที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต 
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5) ด ำเนินกำรเผยแพร่ผลกำรประเมินควำมเสี่ยง ซ่ึงข้อมูลประกอบด้วยเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง ระดับควำม
เสี่ยง มำตรกำรและกำรด ำเนินกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และช่องทำงอื่นๆ 
6) มีกำรประชุมชี้แจงท ำควำมเข้ำใจมำตรกำรและกำรด ำเนินกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตให้แก่
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ใหป้ฏิบัติตำมมำตรกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตอย่ำง
เคร่งครัด 
7) ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
8) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำส 3 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเสำธง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีรำยงำนกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำน/กำรปฏิบัติหน้ำที่/กำรด ำเนินโครงกำรที่อำจ
ก่อให้เกิดกำรทุจริต จ ำนวน 1 ชุด 
2) มีนวัตกรรม/มำตรกำร/ระบบ/แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินกำรที่อำจ
ก่อให้เกิดกำรทุจริต อย่ำงน้อยจ ำนวน 5 เร่ือง 
3) มีกำรเผยแพร่ผลกำรประเมินควำมเสี่ยง ซ่ึงข้อมูลประกอบด้วยเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง ระดับควำมเสี่ยง 
มำตรกำรและกำรด ำเนินกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยง อย่ำงน้อย 1 ช่องทำง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 
ผลลัพธ ์
เร่ืองร้องเรียนกำรทุจริต/คดีกำรทุจริตประพฤติมิชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธงลดลง 
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4.2 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถ่ิน 
4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถ่ินให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่

ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก ำหนดไว้ 
 

ล ำดับท่ี 19 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกฎ ระเบียบ และกฎหมำยที่เก่ียวข้องส ำหรับผู้บริหำรและ
สมำชิกสภำท้องถ่ิน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
กำรบริหำรจัดกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑ์ต่ำงๆที่สมำชิกสภำท้องถ่ินและผู้บริหำรท้องถ่ินได้รับกำรเลือกต้ังมำจำกประชำชนต้องรู้และยึด
เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรด ำเนินกำรอยำ่งเคร่งครัด ปัญหำที่เกิดขึ้นเป็นประจ ำไม่ได้เกิดจำกเร่ือง
ขำดควำมรอบคอบ ควำมช ำนำญ ประสบกำรณ์ หรือขำดควำมรู้ กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง 
เง่ือนไข และหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่มักมีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่ำนั้น หำกแต่เกิดจำก
ควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือกำรตีควำมข้อกฎหมำย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เง่ือนไขที่เก่ียวข้องอย่ำงผิดๆ ส่งผล
ให้สมำชิกสภำท้องถ่ินและผู้บริหำรท้องถ่ิน โดยเฉพำะผู้บริหำรท้องถ่ินต้องตกเป็นผู้กระท ำผิดกฎหมำย 
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และท ำให้กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนหรือกำร
พัฒนำท้องถ่ิน ขำดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ส่งผลให้กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง
ล่ำช้ำ 
ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง เพิ่มพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เก่ียวกับกำรยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมำยกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม และแนวทำงกำรปฏิบัติส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเร่ืองกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต และกฎหมำยอื่นๆที่เก่ียวข้อง จึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกฎ ระเบียบ และกฎหมำยที่
เก่ียวข้องส ำหรับผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถ่ิน 
3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง ได้เพิ่มพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมำย ที่เก่ียวข้อง 
2) เพื่อพัฒนำศักยภำพผูบ้ริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง ให้มีควำมเพื่อพัฒนำ
ศักยภำพผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง ให้มีควำมพร้อมในองค์ควำมรู้เก่ียวกับ
กฎหมำย และระเบียบที่เก่ียวข้อง เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรรำชกำร 
4. กลุ่มเป้ำหมมำย 
ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 13 คน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
1) จัดท ำโครงกำร/แผนงำน 
2) ก ำหนดกรอบเนื้อหำสำระในกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกฎ ระเบียบ และกฎหมำยที่เก่ียวข้องส ำหรับ
ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถ่ิน 



  

 
47 

 

3) จัดเตรียมกำรอบรม ได้แก่ จัดท ำก ำหนดกำร ประสำนวิทยำกร จัดท ำเอกสำรประกอบกำรอบรม 
จัดเตรียมสถำนที่ เชิญกลุ่มเป้ำหมำย ฯลฯ 
4) อบรมให้ควำมรู้ตำมก ำหนดกำร 
5) ประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินกำร 
6) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีกำรจัดอบรมควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและระเบียบที่เก่ียวข้องส ำหรับผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถ่ิน 
อย่ำงน้อย 1 คร้ังต่อปี 
2) ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง มีองค์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ระเบียบที่
เก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรรำชกำร ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนผู้เข้ำรับ
กำรอบรม 
ผลลัพธ ์
ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง บริหำรรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
ควำมโปร่งใสเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบ 
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4.3 มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 

        4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียนที่มีประสิทธิภำพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
ส ำหรับผู้ร้องเรียน 

 

ล ำดับท่ี 20 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรจัดให้มีระบบและช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับกำรทุจริตขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเสำธง 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหำเร้ือรังที่นับวันยิ่งจะทวีควำมรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมำกยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้ำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต่อควำมม่ันคงของชำติ เป็นปัญหำ
ล ำดับต้น ๆ ที่ขัดขวำงกำรพัฒนำประเทศท้ังในด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมือง เนื่องจำกเกิดขึ้นทุกภำค
ส่วนในสังคมไทย ไม่ว่ำจะเป็นภำคกำรเมือง ภำครำชกำร โดยเฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมอง
จำกภำยนอกสังคมว่ำเป็นองค์กรที่เอื้อต่อกำรทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรำกฏข่ำวกำรทุจริตตำมสื่อและ
รำยงำนของทำงรำชกำรอยู่เสมอ ซ่ึงได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสกำรกระจำยอ ำนำจ และควำมศรัทธำต่อ
ระบบกำรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่ำงยิ่ง ส่งผลให้ภำพลักษณ์ของประเทศไทยเร่ืองกำรทุจริตคอร์รัปชันมีผล
ในเชิงลบ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง มีนโยบำยใช้หลักธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรบริหำรงำนส่งเสริมให้ภำค
ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชำชน
สำมำรถเสนอเร่ืองร้องเรียน แจ้งเบำะแส เสนอข้อคิดเห็น เก่ียวกับกำรทุจริตขององค์กร จึงได้ด ำเนินกำร
จัดท ำมำตรกำรจัดให้มีระบบและช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเสำธง 
3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อให้มีระบบ/ช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียนที่มีประสิทธิภำพ สะดวก ปลอดภัย ส ำหรับบุคลำกรและ
ประชำชน 
2) เพื่อให้กำรตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว โปร่งใส 
เป็นธรรม 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
ภำคประชำชนและบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 25 คน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
1) พัฒนำระบบและช่องทำงกำรร้องเรียนเก่ียวกับกำรทุจริตผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์ ให้อยู่บนหน้ำ
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ต้องแยกต่ำงหำกจำกช่องทำงทั่วไป เพื่อเป็นกำรคุ้มครอง
ข้อมูลของผู้แจ้งเบำะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ)และจัดให้มีช่องทำงกำรติดตำมเร่ืองร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรหรือควำมก้ำวหน้ำเร่ืองร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทรำบ 
2) ด ำเนินกำรให้มีเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กรณีมีเร่ืองร้องเรียนกล่ำวหำ
บุคลำกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ 
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3) ด ำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรร้องเรียนกำรทุจริตให้บุคลำกรและประชำชนทรำบโดย
ทั่วกัน 
4) ด ำเนินกำรจัดท ำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่
ของหน่วยงำน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทรำบ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำธง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีระบบและช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับกำรทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยส ำหรับ ผู้
ร้องเรียน 
ผลลัพธ์ 
ภำคประชำชนมีบทบำทในกำรเฝ้ำระวัง และติดตำม ตรวจสอบกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ (พิจำรณำจำก
จ ำนวนข้อร้องเรียนจำกประชำชน,จ ำนวนเบำะแสะที่ประชำชนแจ้งหน่วยงำน) 
 
 


