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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดม 
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ส่วนท่ี 2  
  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570)   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดม  อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕68 ปี ๒๕70 
หมายเหตุ 

 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
1 . การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 การสร้าง จิตส านึก
และความตระหนกัแก่
บุคลากร ทั้งข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง 
ฝ่ายสภาท้องถิ่นและ 
ฝ่ายประ จ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 
 

1.1.1 เสริมสร้างจิตส านึก
และ ความตระหนักในการ
ปฏิบัติ ราชการตามอ านาจ
หน้าที่และ การประพฤติตน
ตามประมวลจรยิธรรม 
1) โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
2) โครงการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้าน 
กฎหมายและระเบียบที ่
เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติงาน 
ให้แก่บุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารและ สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
3) มาตรการ “ส่งเสริมการ 
ปฏิบัติงานตามประมวล 
จริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดม 
1.1.2 เสริมสร้างจิตส านึก
และความตระหนกัในการยึด
มั่นผลประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์สว่นตนที่
จะไม่กระท าการอันเป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ 
การมีผลประโยชน์ทบัซ้อน 
4) โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ตามประมวลจรยิธรรม 

 

1.1.3 เสริมสร้างจิตส านึก
และ ค่านิยมความซ่ือสัตย์
สุจริต และการต่อต้านการ 
ทุจริต 
5) โครงการเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่อตา้นการ
ทุจริต 
1.2.1 เสริมสร้างจิตส านึก
และความตระหนกัในการ
รักษาประโยชน์สาธารณะ 
แยกแยะผลประโยชน์สว่น
ตนและผลประโยชน์
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕68 ปี ๒๕70 
หมายเหตุ 

 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การบริหาร
ราชการด้วยความ
โปร่งใส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 
 
 
 
2.1 การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 มาตรการส่งเสริม
คุณ ธ รรม แ ละคว าม
โปร่งใส 

 

ส่วนรวม 
6) กิจกรรมปลูกฝังวิธี
แยกแยะผลประโยชน์สว่น
ตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
1.2.2 เสริมสร้างจิตส านัก
และความตระหนกัในการ
ปฏิบัติตนตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง 
7) โครงการส่งเสรมิการเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง (ตามแนว
พระราชด าริ) 
1.2.3 เสริมสร้างจิตส านัก
และความตระหนกัในความ
ซ่ือสัตย์สุจริต และการ
ต่อต้านการทุจริต 
8) ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงานและบุคคลที่
ประพฤติปฏบิัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์
1.3.1. สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในความ
ซ่ือสัตย์สุจริต และการ
ต่อต้านการทุจริต 
9) โครงการขับเคลื่อนสภา
เด็กและเยาวชนท้องถิ่น   
2.1.1 การเปิดเผยข้อมูล
การบริหารงานและการ
ด าเนินงาน 
10) มาตรการปรับปรุงและ
พัฒนาศูนย์ข้อมูลขา่วสาร
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลขา่วสาร
แต่ประชาชน 
2.1.2 การเปิดเผยข้อมูล
การบริหารเงินงบประมาณ 
11) โครงการเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหาร
งบประมาณ                           
2.1.3 การเปิดเผยข้อมูล
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
12) มาตรการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ และก ากับติดตาม
การเผยแพร่ขอ้มูลสาธารณะ
องค์การบริหารส่วนต าบลดม 
2.2.1 การแสดงเจตนารมฌ์
ในการปฏิบัติหนา้ที่และ
บริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริตเป็นไปตามหลัก 

 

- 
 
 

 
 

 
 
 

500,000 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 
 
 
 

100,000 
 
 
 

 
 
- 
 

 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

 
 

 

- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

500,000 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 

 
100,000 

 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
500,000 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕68 ปี ๒๕70 
หมายเหตุ 

 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้อ านาจ
หน้ าที่ ให้ เป็ น ไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
13) มาตรการแสดงเจต 
นารมฌ์ในการน าหลกั
คุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลดม
ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 
2.2.2 การจัดท ามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหนว่ยงาน 
14) มาตรการ No Gift Policy 
15) กิจกรรมความโปร่งใส
ในการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือน 
16) กิจกรรมควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าป ี
17) กิจกรรมวิเคราะห์ผล
การจัดซื้อจัดจา้งประจ าป ี
18) มาตรการปอ้งกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดม 
19) มาตรการปอ้งกันการใช้
จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร 
ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ 
20) โครงการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดม 
21) โครงการพัฒนาระบบ
การให้บริการประชาชนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์(E-
Service) 
2.2.3 การจัดท าแผนปฏบิัติ
การป้องกันการทุจริต 
22) มาตรการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส 
2.3.1 จัดท าข้อตกลง
ระหว่างบุคลากรระหวา่ง
บุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริตมีคุณธรรม
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕68 ปี ๒๕70 
หมายเหตุ 

 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง

จริยธรรม ให้ดุลพินจิด้วย
ความสุจริตภายใต้กรอบ 
ธรรมาภิบาล 
23) กิจกรรมการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดม 
2.3.2 มีการจัดท าแผนภูมิ
ขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงาน
และระยะเวลาการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริการประชาชน 
รายละเอียดที่เกีย่วข้องในแต่
ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท า
การและระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
24) โครงการจัดท าคู่มือ
หรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานส าหรับเจา้หน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบลดม 
2.3.3 มีการกระจายอ านาจ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง 
อนุญาต อนุมัต ิปฏบิัติ
ราชการแทน หรือการ
ด าเนินการอื่นใดของผู้มี
อ านาจในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน
และประชาชน 
25) มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดม 
3.1.1 การมีส่วนรว่มในการ
จัดท าแผนพัฒนา การจัดท า
งบประมาณ 
26) โครงการจัดเวทีการ
ประชุมประชาคมต าบลดม 
3.1.2 การมีส่วนรว่ม
ตรวจสอบ และประเมินผล
การด าเนินงาน                                           
27) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดม 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน
ในการด าเนินกิจการ ตาม
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕68 ปี ๒๕70 
หมายเหตุ 

 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
4. การยกระดับ
กลไกการ
ตรวจสอบการ
ด าเนินงานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน 
และบูรณาการทกุภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ 
ทุจริต 
 
 
4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายใน และการ
บริหารความเส่ียง 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
4.2 การส่งเสริม
บทบาทการตรวจสอบ

อ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะการด าเนินกิจการ
ที่จะมีผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
3.2.2 มีระบบและชอ่งทาง
ให้ประชาชนในท้องถิ่น
สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อกัษรให้
ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับ
เร่ือง ระยะเวลา และผลการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
28) มาตรการจัดการ
เร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดม 
3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่าย
ภาคประชาชน/องค์กร
ชุมชนในการป้องกัน
ตรวจสอบและตอ่ต้านการ
ทุจริต 
29) กิจกรรมส่งเสริมชุมชน
เฝ้าระวังการทุจริต 
4.1.1 มีการจัดท าและ
รายงานการจัดท าระบบ
ตรวจสอบภายใน 
30) โครงการจัดท าแผน
ตรวจสอบภายในประจ าป ี
4.1.2 มีการจัดท าและ
รายงานการจัดท าระบบ
ควบคุมภายใน 
31) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
4.1.3 มีการจัดให้มี
กระบวนการบริหารจัดการ
ความเส่ียงการทุจริต 
32) มาตรการบรหิารจัดการ
ความเส่ียงการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดม 
4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนา 
ศักยภาพสมาชิกสภาทอ้งถิ่น
ให้ความรู ้ความเขา้ใจในการ
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕68 ปี ๒๕70 
หมายเหตุ 

 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
ของสภาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3 มาตรการจัดการ
เร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เกีย่วขอ้ง
ได้ก าหนดไว ้
33) โครงการส่งเสริมความรู้
ด้านกฎ ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งส าหรับ
ผู้บริหารและสมาชกิสภา
ท้องถิ่น 
4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินการต่อเร่ืองร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหนา้ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
34) มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบพบการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดม 
4.3.2 จัดให้มีระบบและ
ช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
ส าหรับผู้ร้องเรียน 
35) มาตรการจัดให้มีระบบ
และช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดม 

 

100,000 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

100,000 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

100,000 

 
 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

100,000 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

ส่วนที่  3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ส ำหรับโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม ได้รวบรวมโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยปรับปรุงโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
ดังกล่ำวให้สอดคล้องกับกรอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตฯ( พ.ศ. 2566 - 2570) และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำรเพ่ิมเติม เพ่ือให้ครอบคลุมตำมกรอบกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตฯ (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำคัดเลือกโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำร
ทุจริตฯ เพื่อน ำไปขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตของหน่วยงำนตนเองไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
โดยสำมำรถเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ และวิธีด ำเนินกำร เพื่อให้บรรลุตำมเป้ำหมำยในกำรยกระดับคุณธรรมและควำม
โปร่งใสได้ตำมแต่ละบริบทของหน่วยงำน โดยควรพิจำรณำน ำโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำรไปขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตให้สอดคล้องเหมำะสมกับบริบทในพ้ืนที่และครอบคลุมรำยละเอียดกรอบกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตฯ ทั้ง 4 มิต ิดังนี้ 
  

ตารางสรุปจ านวนตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กรอบการจัดท าแผน วัตถุประสงค์ จ านวนโครงการ 
มิติที่ 1 การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต 
 

1.1 การเสริมสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนั กแก่ บุ ค ล ากรทั้ งข้ าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 1.1 .1 เสริมสร้างจิตส านึ กและ
ความตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่  และการประพฤติตนตาม
ประมวลจริยธรรม 
 1.1.2 เสริมสร้ า งจิ ตส านึ กและ
ความตระหนักในการยึดมั่นผลประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ที่จะไม่
ก ร ะ ท า ก า ร อั น เป็ น ก า ร ขั ด กั น แ ห่ ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
          1.1.3 เส ริมส ร้ า งจิ ต ส านึ กแล ะ
ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้าน
การทุจริต 

5 โครงการ 
 
 
 
 

3 โครงการ 

 
 

1 โครงการ 
 
 
 
 

1 โครงการ 

 

 1.2 การเสริมสร้างจิตส านึกและความ 3 โครงการ 



18 
 

ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น  
 1.2.1 เสริมสร้ า งจิ ตส านึ กและ
ความตระหนั กในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม 
 1.2.2 เสริมสร้ า งจิ ตส านึ กและ
ความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 1.2.3 เสริมสร้ า งจิ ตส านึ กและ
ความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต และ
การต่อต้านการทุจริต 

 
 

1 โครงการ 
 
 
 

1 โครงการ 
 
 

1 โครงการ 
 

1.3 การเสริมสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 1.3.1 เส ริมสร้ างจิ ตส านึ กและ
ความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต และ
การต่อต้านการทุจริต 
 1.3.2 เส ริมสร้ างจิ ตส านึ กและ
ความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ และความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม 

1 โครงการ 
 

1 โครงการ 
 
 

0 โครงการ 

รวม มิติที่ 1 9 โครงการ 
มิติที่ 2 การบริหาร
ราชการด้วยความ
โปร่งใส 
 

2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1.1 ก า ร เปิ ด เผ ย ข้ อ มู ล ก า ร
บริหารงานและการด าเนินงาน 
 2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลการบริหาร
เงินงบประมาณ 
 2.1.3 การเปิดเผยข้อมูลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

3  โครงการ 
 

1  โครงการ 
 

1  โครงการ 
 

1  โครงการ 

2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส   
 2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหาร 
 2.2.2 การจัดท ามาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 2.2.3 การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

10  โครงการ 
 

1  โครงการ 
 
 
 

8  โครงการ 
 

1  โครงการ 

2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการ
ปฏิบัติงาน  

3  โครงการ 
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 2.3.1 จั ด ท าข้ อ ต ก ล งระห ว่ า ง
บุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้ วยความซื่ อสั ตย์  สุ จ ริ ต  มี คุณ ธรรม 
จริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยความสุจริตภายใต้
กรอบธรรมาภิบาล 
 2.3.2 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอน/
คู่มือการปฏิบัติ งานและระยะเวลาการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดที่ เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน 
เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.3.3 มีการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ 
ปฏิบัติราชการแทน หรือการด าเนินการอ่ืน
ใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน
และประชาชน 
 
 

1  โครงการ 
 
 
 
 

1 โครงการ 
 
 
 
 
 

1 โครงการ 

รวม มิติที่ 2 16 โครงการ 
มิ ติ ที่  3  ก า ร ส่ ง เส ริ ม
บทบาทและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน 
 
 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
 3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ    
 3.1.2 การมีส่ วนร่วมตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินงาน                                           

2  โครงการ 
 
 

1  โครงการ 
 

1  โครงการ 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
 3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการ 
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น 
 3.2.2 มี ร ะบ บ แล ะช่ อ งท างให้
ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
 3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้อง

2  โครงการ 
 
 

1 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  โครงการ 
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ทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา 
และผลการด า เนิ น การ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 

3.3 ส่ งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต  
 3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาค
ประชาชน/องค์กรชุมชน ในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต      
 3.3.2 ส่ งเสริม ให้ เครือข่ ายภาค
ประชาชนมีการด าเนินการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
 3.3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

1  โครงการ 
 
 

1  โครงการ 
 
 
0 
 
 
0 

รวม มิติที่ 3 4  โครงการ 
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กรอบการจัดท าแผน วัตถุประสงค์ จ านวนโครงการ 
มิติที่ 4 การยกระดับกลไก
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
ด า เนิ น งาน ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายใน และการบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต  
 4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการ
จัดท าระบบตรวจสอบภายใน 
 4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการ
จัดท าระบบควบคุมภายใน 
 4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

3  โครงการ 
 
 

1  โครงการ 
 

1  โครงการ 
 

1  โครงการ 

4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น  
 4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
 4.2.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และ
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 

1  โครงการ 
 

1  โครงการ 
 
 
 

0  โครงการ 

4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 
 4.3.1 มี แ น ว ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร
ด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิ ชอบของเจ้ าหน้ าที่ อ งค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.3.2 จั ด ให้ มี ร ะ บ บ แ ล ะ ช่ อ ง
ทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยส าหรับผู้ร้องเรียน 

2  โครงการ 
 

1  โครงการ 
 
 
 

1  โครงการ 

รวม มิติที่ 4 6  โครงการ 
รวมทั้งสิ้น 35  โครงการ 

 

ส่วนท่ี  3 

ล าดับที่  1 
มิติที่  1 : การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
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1.1 การสร้าง จิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งข้าราชการ การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่นและ ฝ่ายประ จ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : โครงกำรฝึกอบรมและพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

คณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักกำรเกี่ยวกับ
ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภำครัฐไว้  5 ยุทธศำสตร์และยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรส่งเสริมคุณธรรม  
ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้ำรำชกำรได้เรียนรู้และปฏิบัติตำม 
  ในปัจจุบันปัญหำกำรขำดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีควำมรุนแรง และมีควำม
หลำกหลำยมำกขึ้นกว่ำในอดีตที่ผ่ำนมำ สำเหตุส่วนหนึ่งมำจำกสภำพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตำมกระแสกำร
พัฒนำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรไร้พรมแดน และปัญหำกำรขำดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม 
ส ำหรับประชำชนปัญหำกำรท ำงำนที่ไม่มีควำมสุข ปัญหำควำมสำมัคคีในองค์กร กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เกินขอบเขต
และประพฤติมิชอบ ปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำทำงต ำแหน่ง  เป็นต้น 
  จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมจึงเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำ
บุคลำกรในสังกัดและได้จัดท ำหลักคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับข้ำรำชกำรไว้ส ำหรับในกำรปฏิบัติตนเพ่ือให้ตระหนัก
ถึงกำรสร้ำงจิตส ำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส ำนึกที่ดีในหน้ำที่  
ประพฤตปิฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ประชำชน สร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม จึง
ได้จัดท ำโครงกำรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหำร สมำชิกสภำและพนักงำน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนและประโยชน์สูงสุดของประชำชน 
3.วัตถุประสงค ์

3.1  เพ่ือปลูกจิตส ำนึกให้ผู้บริหำร สมำชิกสภำผู้บริหำร สมำชิกสภำ  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลดม เข้ำใจหลักธรรมของพระพุทธศำสนำ มีคุณธรรมจริยธรรม  และน้อมน ำเอำปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงไปเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิตส่วนตัว  และในกำรปฏิบัติรำชกำร 

3.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำให้ผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมมี
ทัศนคติที่ดีต่อกำรท ำงำน เกิดทักษะในกำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข พัฒนำศักยภำพในกำรท ำงำนให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

3.3 เพ่ือให้พนักงำน ได้รับกำรพัฒนำจิตใจ และพัฒนำตนเองให้มีจิตสำธำรณะ เกิดควำมส ำนึกร่วมใน
กำรเสริมสร้ำงสังคมแห่งคุณธรรมและสมำนฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้ำงประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประชำชน และประเทศชำติ สร้ำงจิตส ำนึกในกำรท ำควำมดี รู้จักกำรให้กำรเสียสละเพ่ือส่วนรวม และกำรบ ำเพ็ญ
สำธำรณะประโยชน์ร่วมกัน 
 3.4 เพ่ือเป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมในกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมำภิบำล ในกำรปฏิบัติงำน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหำร  สมำชิกสภำ  พนักงำน/ลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
- องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
- สถำนปฏิบัติธรรมที่เห็นสมควรเหมำะสม 

6. วิธีการด าเนินการ 
จัดให้มีกำรด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  แบ่งเป็น 2  แนวทำงคือ 
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6.1  กำรจัดกิจกรรมบรรยำยเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและผู้มีจิตสำธำรณะเป็นอย่ำงไร   
โดยวิทยำกรพิเศษ 
  6.2  กำรเข้ำรับกำรปฏิบัติธรรมนั่งสมำธิ กำรฟังกำรบรรยำยธรรมมะหล่ม กำรบ ำเพ็ญจิต
เสริมสร้ำงหลักคุณธรรมจริยธรรมตำมหลักพระพุทธศำสนำ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมำณ  พ.ศ.2566 - 2570) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
50,000.- (ห้ำหมื่นบำทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม เข้ำใจหลักธรรม

ของพระพุทธศำสนำ มีคุณธรรมจริยธรรม  และน้อมน ำเอำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทำงในกำรด ำเนิน
ชีวิตส่วนตัว และในกำรปฏิบัติรำชกำร 

10.2 ผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม มีทัศนคติที่ดีต่อ
กำรท ำงำน เกิดทักษะในกำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข พัฒนำศักยภำพในกำรท ำงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

10.3 พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ได้รับกำรพัฒนำจิตใจ และพัฒนำตนเองให้มีจิตสำธำรณะ เกิดควำม
ส ำนึกร่วมในกำรเสริมสร้ำงสังคมแห่งคุณธรรมและสมำนฉันท์ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีสร้ำงประโยชน์แก่
ครอบครัว ประชำชนและประเทศชำติ สร้ำงจิตส ำนึกในกำรท ำควำมดี รู้จักกำรให้กำรเสียสละเพ่ือส่วนรวม และ
กำรบ ำเพ็ญสำธำรณะประโยชน์ร่วมกัน 
  10.4 สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กำรบริหำรส่ วนต ำบลดมในกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม  
จริยธรรมและธรรมำภิบำล ในกำรปฏิบัติงำน 
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ล าดับที่  2 
1. ชื่อโครงการ : โครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน 
ให้แก่บุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหำรและ สมำชิกสภำท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นจ ำเป็นต้องด ำเนินโครงกำรเผยแพรประชำสัมพันธ์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย
และระเบียบเกี่ยวของกับกำรปฏิบัติงำน ส ำหรับบุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหำรและสมำชิกสภำ
ท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู ควำมเข้ำใจด้ำนกฎหมำย ระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก บุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่น เพ่ือให้
กำรบริหำรงำน และปฏิบัติงำน เป็นไปอย่ำงถูกต้องชอบธรรม ไมเลือกปฏิบัติเกิดประโยชนสูงสุดต่อระชำชน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้บุคลำกร ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่น ไดเพ่ิมพูนควำมรูควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมำย ทีเ่กี่ยวข้องในกำรบริหำรงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.2 เพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่น ให้มีควำมพรอมในองค์ควำมรู
เกี่ยวกับ กฎหมำย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทำงปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรรำชกำร 

3.3 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหำรงำนโดยยึดอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ในกำร ปฏิบัติงำน อย่ำงเคร่งครัดด้วยควำมชอบธรรม ค ำนึงถึงสิทธิเสรีภำพของประชำชน และผู้มีส่วนไดสวนเสีย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหำร  สมำชิกสภำ  พนักงำน/ลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
5.วิธีการด าเนินการ 

5.1 จัดท ำโครงกำร/แผนงำนและขออนุมัติด ำเนินโครงกำร/แผน ต่อผู้บริหำร 
5.2 ก ำหนดกรอบเนื้อหำสำระในกำรส่งเสริมควำมรูด้ำนกฎหมำย ระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

ส ำหรับ บุคลำกร ผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่น 
5.3 เผยแพรประชำสัมพันธ์ควำมรูด้ำนกฎหมำย ระเบียบ และกฎหมำยทีเ่กี่ยวข้องส ำหรับบุคลำกร

ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่นผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย เช่น เว็บไซต ์สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชำสัมพันธ์ 
จดหมำยข่ำว เป็นต้น 

5.4 ประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินกำร 
5.5 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมำณ  พ.ศ.2566 - 2570) 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมำณด ำเนินงำน 

8. ผู้รับผิดชอบ 
ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
 1) มีกำรเผยแพรประชำสมพนัธ์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ระเบียบ และกฎหมำยที่เกีย่วของส ำหรบับุคลำกร 

ผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่นผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชำสัมพันธ์
จดหมำยข่ำวอย่ำงน้อย 5 ชองทำง และไมน้อยกว่ำปีละ 4 ครั้ง (เผยแพรประชำสัมพันธ์รำยไตรมำส) 



25 
 

2) บุคลำกร ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่นมีควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวของ เพ่ือเป็นแนว
ทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรรำชกำร ไมน้อยกว่ำน้อยละ 80 (ส ำรวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 

ผลลัพธ์ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรบริหำรงำนโดยยึดอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับในกำร 

ปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัดด้วยควำมชอบธรรม ค ำนึงถึงสิทธิเสรีภำพของประชำชน และผู้มีส่วนไดสวนเสีย (ส ำรวจ 
โดยใช้แบบประเมินติดตำมผล/แบบสอบถำมประชำชน) 
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ล าดับที่  3 

1. ชื่อโครงการ : มำตรกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
โดยก ำหนดกลไกและระบบในกำรบังคับใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ กำรฝ่ำฝืนหรือไมปฏิบัติตำม

มำตรฐำนทำงจริยธรรมดังกล่ำว ให้ถือว่ำเป็นกำรกระทำผิดทำงวินัย ซึง่มีกำรก ำหนดขั้นตอนกำรลงโทษตำมควำม
รำยแรงแหงกำรกระทำนอกจำกนี้ ส ำนักงำน ก.พ. ไดก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมประมวลจริยธรรม 
ขำรำชกำรพลเรือนกรณีกำรเรี่ยไร และกรณีกำรให้หรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ก ำหนดให้ข้ำรำชกำรต้องละเว้นจำกกำรแสวงหำประโยชนที่มิชอบ โดยอำศัยต ำแหนหน้ำที่และไมกระท ำกำรอัน
เป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชนสวนตน และประโยชนสวนรวม ตำมนัยหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 
11 ลงวันที่ 25 ธันวำคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรน ำแนวทำงกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวมำปรับใช้
เป็นแนวทำงในกำรถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนและเป็นที่เชื่อถือไววำงใจของประชำชน องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลดม จึงไดจัดท ำมำตรกำร “ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม” 
ขึ้น เพื่อให้บุคลำกรทั้งฝ่ำยกำรเมือง และฝ่ำยประจ ำทุกระดับน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม ซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชนหรือกำรมีผลประโยชนทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ำกับควำมประพฤติของข้ำรำชกำรมีควำมโปร่งใส มำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนที่
ชดัเจน และเปน็สำกล 

3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักกำรและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคคล
และ เป็นเครื่องมือกำรตรวจสอบกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน
เป็นไปตำมหลักคุณธรรมจริยธรรม มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

3.3 เพ่ือท ำให้เกิดรูปแบบองค์กรเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมควำมนำเชื่อถือ เกิดควำมมั่นใจแก่ผู้บริกำรและ
ประชำชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนไดเสีย 

3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่ำงองค์กรและข้ำรำชกำรในทุกระดับ โดยให้ฝ่ำยบริหำรใช้อ ำนำจใน
ขอบเขตสร้ำงระบบควำมรบผิดชอบของข้ำรำชกำรต่อตนเองต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชำ ต่อประชำชนและต่อ
สังคม ตำมล ำดับ 

3.5 เพ่ือป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบและควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหำร  สมำชิกสภำ  พนักงำน/ลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
5.วิธีการด าเนินการ 

5.1 จัดท ำมำตรกำรและขออนุมัติด ำเนินกำรต่อผู้มีอ ำนำจ 
5.2 ก ำหนดแนวทำง รูปแบบ และชองทำงในกำรเผยแพรประมวลจริยธรรมสำหรับบุคคลในองค์กรและ

สำธำรณชน 
5.3 ประสำนงำนบุคคลและหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้องเพ่ือด ำเนินกำรตำมแนวทำงและรูปแบบที่ก ำหนด 
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5.4 ด ำเนินกำรเผยแพรประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่ำนิยมส ำหรับองค์กร ขำรำชกำรทุกคนพึงยึดถือ
เป็นแนวทำงปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎข้อบังคบัอ่ืน ๆ ตำมแนวทำงและรูปแบบที่ก ำหนด 

5.5 ด ำเนินกำรเผยแพร ประชำสัมพันธ์เกีย่วกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นกำรทั่วไปแกสำธำรณชน
ให้มีส่วนร่วมรับรู และร่วมติดตำมตรวจสอบ (ตำมประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร เรื่อง 
ก ำหนดให้ข้อมูลข่ำวสำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนควำมโปร่งใสและตัวชี้วัดควำมโปร่งใสของหน่วยงำนของรัฐเป็นข้อมูล
ข่ำวสำรทีต่้องจดัไวให้ประชำชนตรวจดูไดตำมมำตรำ 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร พ.ศ. 2540 ตำมแนวทำงและรูปแบบที่ก ำหนด) 

5.6 ประเมินและติดตำมผลกำรด ำเนินกำร 
5.7 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมำณ  พ.ศ.2566 - 2570) 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมำณด ำเนินงำน 

8. ผู้รับผิดชอบ 
ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีกำรเผยแพรประมวลจริยธรรม อย่ำงน้อย 3 ชองทำง 
2) คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำน ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนทั่วไป มีควำมรูควำมเข้ำใจแนว

ทำงกำรปฏิบัติตัวตำมประมวลจริยธรรม ไมน้อยว่ำร้อยละ 80 (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำน ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม

ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตำมผล) 
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ล าดับที่  4 
1.1.2 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการยึดม่ันผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
ทีจ่ะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตำมประมวลจริยธรรม 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกำภิวัฒน์ที่ปรับเปลี่ยนอย่ำงรวดเร็ว จ ำเป็นต้องมีกำร
ปรับเปลี่ยนวิธีกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมำะสม โดยเสริมสร้ำงศักยภำพ
ของบุคลำกร โดยสร้ำงฐำนควำมรู้ ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลำกรในองค์กรได้รับกำรพัฒนำ ทำงจิตใจ  สร้ำง
จิตส ำนึกรักองค์กร ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม มีคุณธรรม สำมำรถน ำหลักของ
พระพุทธศำสนำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนและอยู่ร่วมกันได้อย่ำงมีควำมสุข ก่อให้เกิดควำมรักควำมสำมัคคีภำยใน
องค์กร เพ่ือเป็นกำรป้องกันปัญหำในกำรปฏิบัติงำนของทุกฝ่ำยในหน่วยงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปัญหำ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งปัญหำควำมทุจริต และควำมประพฤติมิชอบ สะท้อนกำรขำดหลักธรรมำภิ
บำล เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ ซึ่งจะก่อให้เกิดกำรสูญเสียผลประโยชน์ และทรัพย์สินของประเทศชำติ 
ซึ่งมีสำเหตุส ำคัญหลำยประกำร กล่ำวคือ ท ำธุรกิจกับตนเอง หรือเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของตนเอง  มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ท ำสัญญำกับหน่วยงำน กำรท ำงำนพิเศษ ตั้งบริษัทด ำเนินกำรธุรกิจที่ แข่งขัน หรือรับงำนจำกต้นสังกัด 
กำรใช้สมบัติหน่วยงำนเพ่ือหำผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น กำรน ำทรัพย์สินในหน่วยงำนไปใช้ส่วนตัว ท ำให้ขำด
จิตส ำนึกรับผิดชอบ ขำดคุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งกำรใช้มำตรกำรทำงกฎหมำยเพียงอย่ำงเดียวไม่สำมำรถลด
อัตรำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นได้ จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง ที่จะต้องท ำกำรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่คณะผู้บริหำร
ท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำงอย่ำงจริงจัง  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมในฐำนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งซึ่งมีควำมใกล้ชิด
กับประชำชน ตลอดจนมีหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะครอบคลุมหลำยด้ำน ดังที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติ
สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มำตรำ 66,68 และพระรำชบัญญัติ
ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 ได้
ตระหนักและเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของปัญญำดังกล่ำว จึงจัดท ำ “โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” ให้แก่ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น พนักงำนส่วนต ำบล และ
พนักงำนจ้ำงขึ้น เนื่องจำกกลุ่มเหล่ำนี้มีควำมส ำคัญและเป็นกลุ่มเป้ ำหมำยที่ใกล้ชิดในกำรบริกำรประชำชนมำก
ที่สุด โดยคำดหวังว่ำจะมีส่วนส ำคัญในกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ตลอดจนควำมส ำนึกและควำมตระหนักให้แก่ผู้
เข้ำรับกำรอบรมในฐำนะผู้ใช้อ ำนำจรัฐเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือสร้ำงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและเพ่ือเพ่ิมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ของคณะผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนครูองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ำอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินคุณธรรม จริยธรรม ควำมโปร่งใส 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลประโยชน์ทับซ้อน 

3.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.4 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมเกิดควำมส ำนึกและตระหนักในกำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ 
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3.5 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ตลอดจนกำรประพฤติมิชอบ           

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

ผู้เข้ำรับกำรอบรม ประกอบด้วย คณะผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนครู
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม  

4.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
 ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต กำรประพฤติมิชอบ ตลอดจนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงส ำนึกและตระหนัก
ในกำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม อ ำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

6. วิธีการด าเนินการ 
6.1  น ำเสนอโครงกำรเพื่อพิจำรณำอนุมัติ   

  6.2  ประชุมชี้แจงคณะท ำงำน 
  6.3  ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
  6.4  สรุป/ประเมินผลโครงกำร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมำณ  พ.ศ.2566 - 2570) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
50,000.- (ห้ำหมื่นบำทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 คณะผู้บริหำรท้องถิ่น  สมำชิกสภำท้องถิ่น ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนครู

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม มีคุณธรรม จริยธรรม 
และได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม และผลประโยขน์ทับซ้อน สำมำรถน ำมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 

10.2 ผู้เข้ำอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินคุณธรรม จริยธรรม ควำมโปร่งใส ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผลประโยชน์ทับซ้อน 

10.3 ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
10.4 ผู้เข้ำรับกำรอบรมเกิดควำมส ำนึกและตระหนักในกำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม 

กำรทุจริตภำครัฐ 
10.5 ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตตลอดจนกำร

ประพฤติมิชอบ  
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ล าดับที่  5 
1.1.3 เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : โครงกำรส่งเสริมกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมำภิบำล หรือ กำรบริหำรจัดกำรที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส ำคัญในกำรบริหำรและ
กำรปฏิบัติงำนจะต้องมีควำมสุจริต โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นกำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกในกำร
ท ำงำนและควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ของตนเอง นอกจำกนี้ ยังต้องมีกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้
สำมำรถปฏิบัติงำนร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และน ำไปสู่กำรพัฒนำองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง อีกทั้งสำมำรถ
แก้ปัญหำควำมขัดแย้งภำยในองค์กรได้อีกด้วย จำกสภำพปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหำเรื้อรังที่มีส่วนบั่น
ทอนควำมเจริญของประเทศไทยมำนำน จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริ ตอย่ำง
จริงจัง เพ่ือท ำให้ปัญหำกำรคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องน ำหลักธรรมำภิบำลไปปรับใช้กับ
ทุกภำคส่วนไม่ว่ำจะเป็นภำคส่วนกำรเมือง ภำครำชกำร ภำคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภำคประชำสังคมอย่ำงเข้มงวด
จริงจัง พร้อมทั้งปลูกจิตส ำนึกของคนไทยร่วมต้ำนภัยกำรทุจริต ควบคู่กับกำรเปลี่ยนแปลงค่ำนิยมไปในทิศทำงที่ไม่
เอ้ือหรือสนับสนุนกำรทุจริตคอร์รัปชัน  
 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม จึงจัดท ำโครงกำรส่งเสริมกำร
บริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลเพ่ือป้องกันกำรทุจริตขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่น และบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักธรร
มำภิบำลส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2. เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่น บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและให้
ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) และมีค่ำนิยมในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต 
 3. เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่น บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักและ
แนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนและกำรด ำเนินชีวิตได้ 
 4. เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่น บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม สำมำรถน ำองค์ควำมรู้หลัก 
ธรรมำภิบำล ไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนให้กับองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น พนักงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม  
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท ำโครงกำรเพ่ือขออนุมัติจำกผู้บริหำรท้องถิ่น 
 2) มอบหมำยงำนให้กับผู้รับผิดชอบโครงกำร และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวำงแผนและจัดเตรียมโครงกำร 
 3) จัดท ำก ำหนดกำร 
 4) ประสำนงำนกับบุคคลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหำวิทยำกร เชิญกลุ่มเป้ำหมำย จัดเตรียม
เอกสำรประกอบกำรอบรม และวัสดุอุปกรณ์  
 5) จัดฝึกอบรมตำมก ำหนดกำร 
 6) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
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6. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณด ำเนินกำร  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น พนักงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมที่เข้ำรับกำรอบรม ผ่ำน
กำรทดสอบควำมรู้ธรรมำภิบำล ร้อยละ 90 (ทดสอบควำมรู้ผ่ำนระบบทดสอบควำมรู้ธรรมำภิบำลออนไลน์ 
https://ggde.nacc.go.th) 
 ผลลัพธ์   
 1) ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น พนักงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม น ำหลักธรรมำภิบำล
มำปรับใช้ในกำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตำมผล) 
 2) ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น พนักงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม ร่วมต่อต้ำนกำรทุจริต 
(ส ำรวจโดยแบบประเมินติดตำมผล) 
 3) ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น พนักงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม น ำปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนและกำรด ำเนินชีวิตได้ (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตำมผล) 
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ล าดับที่  6 
1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 1.2.1 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
1. ชื่อโครงการ : ปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. หลักการและเหตุผล 
 กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับกำรกล่ำวถึงอย่ำงกว้ำงขวำงในรอบ
หลำยปีที่ผ่ำนมำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในช่วงระยะเวลำที่ประเทศไทยก ำลังเผชิญกับปัญหำกำรทุจริตคอรัปชั่นของผู้
ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับสูงในองค์กรต่ำงๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้ำงควำมเสียหำยให้กับประชำชนโดยส่วนรวม 

จำกสถำนกำรณ์ข้ำงต้น จ ำเป็นที่หน่วยงำนภำครัฐต้องเร่งปลูกฝังองค์ควำมรู้ให้ประชำชนมีควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจำก
ปัญหำควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 
ซึ่งเป็นปัญหำเชิงโครงสร้ำงที่เกี่ยวข้องกับหลำยมิติ ทั้งมิติด้ำนสังคม กำรเมืองและกำรบริหำรที่ส ำคัญสะท้อนถึง
วัฒนธรรมและค่ำนิยมในกำรบริหำรที่ด้อยพัฒนำ 

ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมจึงได้จัดท ำโครงกำรปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมขึ้น เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ประชำชนสำมำรถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ ส่งเสริมให้ประชำชนใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ ำวัน ร่วมปกป้อง
ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติ ท ำให้เกิดเป็นค่ำนิยมที่จะไม่ยอมรับกำรทุจริต 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ประชำชนสำมำรถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมได้ 
 2) เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนร่วม 
 3) เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนรักษำสำธำรณประโยชน์และสำธำรณูปโภคของชุมชน 
 4) เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ ำวัน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชำชนในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม  
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท ำโครงกำรเพ่ือขออนุมัติต่อผู้มีอ ำนำจอนุมัติ 
 2) มอบหมำยงำนให้กับผู้รับผิดชอบโครงกำร และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวำงแผนและจัดเตรียมโครงกำร 
 3) ก ำหนดรูปแบบ/แนวทำง/ก ำหนดกำรและหัวข้อกำรอบรม 
 4) ประสำนงำนกับบุคคลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหำวิทยำกร, เชิญกลุ่มเป้ำหมำย 
 5) ด ำเนินกำรตำมรูปแบบ/ก ำหนดกำร ที่ก ำหนดไว้ 
 6) ประเมินและติดตำมผลกำรด ำเนินกำร 
 7) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณด ำเนินกำร 
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8. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  

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

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
3) ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในชีวิตประจ ำวันร้อย

ละ 80 ของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
 ผลลัพธ์ 

1) ประชำชนร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนร่วม และสำธำรณประโยชน์ (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมิน
ติดตำมผล) 

2) ประชำชนมีกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในชีวิตประจ ำวัน (ส ำรวจโดยใช้แบบ
ประเมินติดตำมผล) 
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ล าดับที่  7 
1.2.2 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมกำรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (ตำมแนวพระรำชด ำริ) 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญำที่ชี้ถึงแนวทำงปฏิบัติตน โดยค ำนึงถึงควำมพอประมำณ ควำมมี
เหตุผล และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันที่ดี เพ่ือพร้อมรับต่อควำมเสี่ยง บนพ้ืนฐำนของควำมรอบรู้ ควำมรอบคอบ 
ระมัดระวัง และคุณธรรม กำรใช้ควำมรู้อย่ำงถูกหลักวิชำกำร ด้วยควำมรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่ไปกับกำร
กระท ำที่ไม่เบียดเบียนกัน กำรแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ควำมร่วมมือปรองดองกันในสังคม จะสร้ำงสำยใย
เชื่อมโยงคนในภำคส่วนต่ำงๆ ของสังคมเข้ำด้วยกัน สร้ำงสรรค์พลังในทำงบวก น ำไปสู่ควำมสำมัคคี กำรพัฒนำที่
สมดุลและยั่งยืน และกำรพร้อมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ภำยใต้กระแสโลกำภิวัตน์ในปัจจุบันในเขตต ำบลดม 
ซึ่งมีพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นจ ำนวนมำก แต่เกษตรยังไม่ทรำบถึงกำรท ำกำรที่ถูกต้องและปลอดภัย องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลดม ร่วมกับ ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีทำงกำรเกษตรประจ ำต ำบลดม ได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริม
กำรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (ตำมแนวพระรำชด ำริ) ขึ้นมำ  เพ่ือให้ประชำชนภำยในเขตพ้ืนที่ได้ตระหนัก และ
เกิดกำรเรียนรู้ในกำรพ่ึงพำตนเอง มีกำรด ำเนินชีวิตให้อยู่อย่ำงพอประมำณตน เดินทำงสำยกลำง มีควำมพอดีและ
พอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยไม่ต้องพ่ึงพำปัจจัยภำยนอกต่ำง ๆ โดยใช้ปัจจัยด้ำนพ้ืนฐำนในกำร
ด ำเนินชีวิตที่ประชำชนโดยทั่วไปใช้ในกำรบริโภค  มีส่งเสริมให้ใช้พ้ืนที่ว่ำงเปล่ำในบริเวณบ้ำน  รั้วรอบบ้ำน ปลูก
พืชประเภทพืชสมุนไพร เครื่องเทศ และล้มลุกต่ำง ๆ ไว้ บริโภค เช่น ขิง ข่ำ ตะไคร้ กระชำย โหระพำ มะนำว  
มะกรูด ฯลฯ  ซึ่งจะเป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยภำยในครอบครัว  และเป็นกำรสร้ำงกิจกรรมนันทนำกำร  เป็ นกำรใช้
เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่ำ สร้ำงควำมรักสำมัคคี  พัฒนำควำมผูกพันในครอบครัวมำกยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ประชำชนโดยทั่วไปในต ำบลดม มีกำรใช้ชีวิตประจ ำวันตำมหลักกำรของควำมพอเพียงควำม

พอดีกำรใช้ชีวิตอย่ำงรอบครอบ  ไม่ฟุ่มเฟือย  ใช้ชีวิตในควำมไม่ประมำทใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มี
คุณค่ำเกิดรำยได ้
         3.2  เพ่ือให้ประชำชนโดยทั่วไปส ำนึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ และตระหนักถึงถึงควำมห่วงใยของ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
         3.3 เพ่ือเป็นกำรช่วยเหลือประชำชนในกำรมีแหล่งอำหำรไว้บริโภคในรำคำถูก 
         3.4 เพ่ือให้ ประชำชนภำยในเขตพ้ืนที่สำมำรถลดรำยจ่ำยภำยในครัวเรือน 
         3.5  เพ่ือเป็นกำรรวมกลุ่มกำรจัดชุมชนให้น่ำอยู่และเข้มแข็ง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำน/ลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม ผู้น ำท้องที่   

ผู้น ำท้องถิ่น และประชำชน หมู่ 1 - 12 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

- หมู่ 1 - 12  
- พ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
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6. วิธีการด าเนินการ 
6.1  น ำเสนอโครงกำรเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
6.2   แต่งตั้งคณะท ำงำน   
6.3   ประชุมชี้แจงคณะท ำงำน 
6.4  ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

          6.5  สรุป/ประเมินผลโครงกำร 
6.6  รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรให้ผู้บริหำรทรำบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
(ปีงบประมำณ  พ.ศ.2566 - 2570) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
500,000.- (ห้ำแสนบำทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
- ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
- ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 1 - 12 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชำชนโดยทั่วไปในต ำบลดม มีกำรใช้ชีวิตประจ ำวันตำมหลักกำรของควำมพอเพียง ควำมอย่ำง

รอบครอบ ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตในควำมไม่ประมำทใช้ทรัพยำกรที่มอียู่ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่ำ เกิดรำยได้ 
10.2 ประชำชนโดยทั่วไป ส ำนึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ และตระหนักถึงถึงควำมห่วงใยของ

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
10.3  มีกำรช่วยเหลือประชำชนในกำรมีแหล่งอำหำรไว้บริโภคในรำคำถูก 
10.4  ประชำชนภำยในเขตพ้ืนที่สำมำรถลดรำยจ่ำยภำยในครัวเรือน 
10.5  เกิดกำรรวมกลุ่มกำรจัดชุมชนให้น่ำอยู่และเข้มแข็ง 
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ล าดับที่  8 
1.2.3 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงำนและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2. หลักการและเหตุผล 
 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยควำมเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือควำมอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท ำให้
กำรมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดควำมเสื่อมถอย เกิดปัญหำมำกมำยในปัจจุบัน ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำรทุจริต
ทุกระดับทุกภำคส่วนรวมถึงปัญหำกำรก่ออำชญำกรรมและอ่ืนๆ 
 เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้ำงแบบอย่ำงที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม
จึงจัดให้มีกำรยกย่อง เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์และมอบรำงวัลหรือประกำศเกียรติคุณแก่ผู้กระท ำควำมดี 
เพ่ือส่งเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่คนดีเหล่ำนั้นให้ร่วมกันสร้ำงสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็น
แบบอย่ำง เพ่ือปลุกกระแสกำรสร้ำงสังคมแห่งควำมดีอย่ำงเป็นรูปธรรม เนื่องจำกควำมดีและคุณธรรม เป็น
รำกฐำนอันส ำคัญในกำรพัฒนำสังคม สู่ควำมอยู่เย็นเป็นสุข 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำนและบุคคลที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำนและบุคคลที่ให้ควำมช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะของท้องถิ่น 
 3) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำนและบุคคลที่ด ำรงตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 4) เพ่ือสร้ำงขวัญ ก ำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส ำนึกและกระตุ้นให้ทุกภำคส่วนได้มีแบบอย่ำงที่ดีอันเป็น  
กุศโลบำยหนึ่งในกำรปลูกจิตส ำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่ำแห่งควำมดีมำกยิ่งขึ้น 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 หน่วยงำนและบุคคลในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) แต่งตั้งคณะท ำงำนยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงำนและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 2) คณะท ำงำนก ำหนดหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงำนและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์  
 3) จัดท ำประกำศหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงำนและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ และเผยแพร่ให้แก่สำธำรณชนทรำบผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 
 4) คณะท ำงำนฯ ด ำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือกหน่วยงำนและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 5) ประกำศผลกำรยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงำนและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ และ
เผยแพร่ให้แก่สำธำรณชนทรำบผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 
 6) ด ำเนินกำรจัดพิธีกำรมอบประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงำนและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์ 
 7) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณด ำเนินกำร 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 จ ำนวนหน่วยงำนและบุคคลที่ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ผลลัพธ์ 
 1) มีหน่วยงำนและบุคคลต้นแบบที่ดีปรำกฏต่อสังคม 
 2) ประชำชนในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขวัญก ำลังใจ และมีจิตส ำนึกปฏิบัติตนเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม มีควำมซื่อสัตย์สุจริต  
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ล าดับที่  9 

1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 1.3.1 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : ขับเคลื่อนสภำเด็กและเยำวชนท้องถิ่น   
2. หลักการและเหตุผล 
 ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ  พ.ศ.2550 ได้ก ำหนดแนวทำงและ
วิธีกำรในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนให้เหมำะสมและสอดคล้องกับสภำพสังคมในปัจจุบัน โดย
ก ำหนดให้มีกำรจัดตั้งสภำเด็กและเยำวชนในระดับต่ำง ๆ เพ่ือให้กำรส่งเสริมและพัฒนำเด็กและเยำวชนมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น รวมทั้งให้องค์กรเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเด็กและ
เยำวชน  และได้ก ำหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้  มำตรำ 8 ให้ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด ร่วมมือส่งเสริม และประสำนงำนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
จัดท ำแผนพัฒนำเด็กและเยำวชนในระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ  และให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนที่อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  ในกำร
จัดท ำแผนพัฒนำเด็กและเยำวชน     ตำมวรรคหนึ่ง  ให้ค ำนึงถึงหลักกำรและแนวทำงกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนและประชำสังคมในท้องถิ่นด้วย มำตรำ  9  เพ่ือเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนให้
หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง  ให้ควำมร่วมมือ  ส่งเสริม  และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสภำ
เด็กและเยำวชนอ ำเภอ  สภำเด็กและเยำวชนจังหวัด  สภำเด็กและเยำวชนกรุงเทพมหำนคร  และสภำเด็กและ
เยำวชนแห่งประเทศไทย 

ดังนั้น  เพ่ือสร้ำงองค์กรกลำงของเด็กและเยำวชนในระดับชุมชนที่ท ำหน้ำที่เป็นตัวแทนของเยำวชนใน
ชุมชนประสำนกลุ่มต่ำง ๆ  ภำยในชุมชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมจึงจัดโครงกำรขับเคลื่อนสภำเด็กและ
เยำวชนท้องถิ่น โดยกำรสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม กำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำของเด็กและเยำวชนแบบบูรณำกำรโดยเฉพำะในชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งเปิดโอกำสให้เด็กและ
เยำวชนสำมำรถด ำเนินกำรเชิงสร้ำงสรรค์ในชุมชนท้องถิ่นได้ตำมทรัพยำกรที่มีอยู่ในพ้ืนที่ อันเป็นกำรสร้ำงให้พวก
เขำตระหนักถึงคุณค่ำของตนและพร้อมที่จะพัฒนำตนเองให้เป็นทรัพยำกรอันทรงคุณค่ำเป็นพลังขับเคลื่อนในกำร
พัฒนำประเทศชำติให้เจริญมั่นคงยิ่งขึ้นต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำนด้ำนเด็กและเยำวชน 

2) เพ่ือส่งเสริมให้สภำเด็กและเยำวชน  และเครือข่ำยเด็กและเยำวชน ได้รวมพลังท ำกิจกรรมพ้ืนที่
สร้ำงสรรค์ก้ำวสู่กำรเป็น นักสังคมสงเครำะห์น้อย 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เป้ำหมำย เด็กและเยำวชนในต ำบลดม   
5. วิธีด าเนินการ 
 5.1  ประชำสัมพันธ์โครงกำร 

5.2  อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ของสภำเด็กและเยำวชน  ตำม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนำเด็ก
เยำวชนแห่งชำติ  พ.ศ.2550 

5.3  จัดกิจกรรมกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรสภำเด็กและเยำวชน 
5.4  อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับหลักสังคมสงเครำะห์เบื้องต้น/กำรปฏิบัติงำนจริงกำรออกเยี่ยมบ้ำน/กำรน ำ

ผลเยี่ยมบ้ำนมำวิเครำะห์สรุปผล/กำรให้ควำมช่วยเหลือส่งต่อหน่วยงำนที่เหมำะสม 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 

100,000.- (หนึ่งแสนบำทถ้วน) 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 จ ำนวนเด็กและเยำวชนในต ำบลดมที่เข้ำร่วมโครงกำรขับเคลื่อนสภำเด็กและเยำวชนท้องถิ่น   
 ผลลัพธ์ 
 9.1 เด็กและเยำวชนมีควำมสำมำรถแก้ไขปัญหำในระดับชุมชน ท ำหน้ำที่เป็นตัวแทนของเยำวชนใน
ชุมชนรวบรวมสังเครำะห์ปัญหำควำมต้องกำรในกำรพัฒนำชุมชนและข้อเสนอในกำรพัฒนำเยำวชนต่อหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 

9.2 สภำเด็กและเยำวชนได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรสังคมสงเครำะห์ และเป็นผู้มีจิตอำสำ ดูแล
ช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งด้ำนกำรป้องกัน แก้ไขปัญหำ และกำรส่งต่อคนในชุมชนอย่ำงยั่งยืน 
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ล าดับที่  10 
มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการด าเนินงาน 
1. ชื่อโครงการ : มำตรกำรปรับปรุงและพัฒนำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดกำรให้ประชำชนมีโอกำส
กว้ำงขวำงในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของรัฐเป็นสิ่ งจ ำเป็น เพ่ือที่ประชำชนจะ
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นและใช้สิทธิทำงกำรเมืองได้โดยถูกต้องกับควำมเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำร  
 ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม จึงได้มี
ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำตรวจดูข้อมูลข่ำวสำร รวมทั้งด ำเนินกำรปรับปรุงข้อมูลข่ำวสำรให้
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่ำนช่องทำงในสื่อต่ำงๆ ของหน่วยงำน 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรอันเป็นประโยชน์แก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
 2) เพื่อมีหน่วยประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนส ำหรับประชำชน 
 3) เพื่อจัดแสดงข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทภำรกิจหน้ำที่ต่อสำธำรณชน 
 4) เพ่ิมช่องทำงให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบข้อมูลและกำรปฏิบัติงำนขององค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบลดม 
4. กลุ่มเป้าหมาย  
 ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะท ำงำนปรับปรุงและพัฒนำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำน  เพ่ือด ำเนินกำรให้มีกำร
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร    
 2) แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร  
 3) จัดตั้งหน่วยประชำสัมพันธ์ ณ ที่ท ำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์เผยแพร่บทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมี
กำรแสดงข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทภำรกิจอย่ำงชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทำง
เว็บไซต์ของหน่วยงำนและสื่ออ่ืน ๆ 
 5) จัดท ำข้อมูลแสดงกำรด ำเนินงำน และผลกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมเพ่ือเผยแพร่
ต่อสำธำรณชน ผ่ำนสื่อช่องทำงต่ำงๆ ของหน่วยงำนเป็นระยะ สม่ ำเสมอ โดย ให้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำรจัดหำพัสดุ กำรค ำนวณรำคำกลำง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรใช้
จ่ำยงบประมำณ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่
ก ำหนดแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 6) จัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนผู้รับบริกำร ที่จะติดต่อสอบถำม
หรือขอข้อมูล หรือรับฟังค ำติชม/แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร เช่น  
  - มีหมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะที่มีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรข้อมูลตลอดระยะเวลำท ำกำร  
  - แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนผู้รับบริกำรที่จะติดต่อ
สอบถำม/ขอข้อมูล/แสดงควำมคิดเห็น  
  - มีช่องทำงกำรสื่อสำรในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรจัดตั้งศูนย์บริกำรร่วม กล่อง/ตู้รับฟังควำม
คิดเห็น กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น  
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 7) ปรับปรุงระบบกำรให้ข้อมูลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  
 8) จัดให้มีบริกำรอินเตอร์เน็ตส ำหรับให้บริกำรประชำชนทั่วไป 
 9) จัดท ำรำยงำนผลสถิติผู้มำรับบริกำร รวมทั้งข้อเสนอแนะในกำรใช้บริกำร และสรุปผลเสนอผู้บริหำร 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณด ำเนินกำร 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักปลัด กองคลัง กองช่ำง และกองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีจ ำนวนช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ อย่ำงน้อย 3 ช่องทำง 
2) มีกำรปรับปรุงและพัฒนำข้อมูลข่ำวสำรของศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมให้มีข้อมูล

ที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
ผลลัพธ์ 
ประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้บริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 (ใช้แบบส ำรวจควำม

พึงพอใจกำรใช้บริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร) 
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ล าดับที่  11 
2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ 
1. ชื่อโครงการ : โครงกำรเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงบประมำณ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่อง
กำรจัดหำรำยได้และกำรใช้จ่ำยเงินและกำรบริหำรงำนต่ำงๆ ตำมภำรกิจและกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ แต่ต้อง
เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่และกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ ดังนั้น กำรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหำรงำนให้มี
ประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน จะต้องบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีควำมโปร่งใส และ
สำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 23 ที่ก ำหนดให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้ส่วนรำชกำร
ด ำเนินกำรโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจำรณำถึงประโยชน์และผลเสียทำงสังคม ภำระต่อประชำชน คุณภำพ 
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ รำคำ และประโยชน์ระยะยำวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนในท้องถิ่น จึงด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำร
บริหำรงบประมำณ เพ่ือให้ประชำชนได้เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำงได้ทุกโครงกำรและ
กิจกรรม 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้ประชำชนได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ – จัดจ้ำงตำมโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
 2) เพื่อเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร สำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล 
 3) เพื่อป้องกันกำรทุจริตในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
 2) ประชำชนในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) รวบรวมข้อมูลแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือจัดหำพัสดุ 
 2) เผยแพร่แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือจัดหำพัสดุ ให้ประชำชนได้
ทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์และช่องทำงต่ำงๆ 
 3) จัดเวทีรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะจำกบุคลำกรภำยใน ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณให้มีควำมโปร่งใส คุ้มค่ำ และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรติดตำมและตรวจสอบ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
 4) ฝึกอบรมให้บุคลำกรภำยในและประชำชนให้มีควำมรู้เกี่ยวข้องกับกำรพัสดุ 
 5) จัดให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุ กำรตรวจรับพัสดุ เช่น 
สังเกตกำรณ์ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรจัดหำพัสดุ กำรตรวจรับพัสดุ เป็นต้น 
 6) ประชุมก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
 7) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร และเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนและสำธำรณชน
ให้ทรำบโดยทั่วกัน ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ 
  7.1) ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
  7.2) รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี  
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  7.3) รำยงำนสรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีตำมวงรอบที่กฎหมำย/ระเบียบก ำหนด 
  7.4) รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงรำยเดือนและรำยปี  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณด ำเนินงำน 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง และกำรพัสดุ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่องทำง 
 2) มีกำรจัดเวทีเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นเพื่อพัฒนำกำรใช้จ่ำยงบประมำณ จ ำนวน 1 ครั้ง  
 ผลลัพธ์ 
 จ ำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ลดลง 
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ล าดับที่  12 
2.1.3 การเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1. ชื่อโครงการ : มำตรกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ และก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลดม 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ ทั้งในเรื่องกำรจัดหำรำยได้และ
กำรใช้จ่ำยเงินและกำรบริหำรงำนต่ำงๆ ตำมภำรกิจและกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ กำรที่ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดมจะบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน จะต้องบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ 
สุจริต มีควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล 
 ดังนั้นเพ่ือสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรรำชกำร และเปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบข้อมูล
ข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมได้ จึงได้จัดท ำมำตรกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ และมำตรกำรก ำกับ
ติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมเพ่ือให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย ระเบียบกฎข้อบังคับที่ก ำหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีกำรปิดประกำศ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เก่ียวข้องกับ
กำรปฏิบัติรำชกำรที่เป็นประโยชน์ต่อประชำชน เพ่ือส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำร
ติดตำมตรวจสอบกำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก ำหนดไว้   เช่น 
ข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำรจัดหำพัสดุ กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง 
ฯลฯ 
 2) เพ่ือก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับท่ีก ำหนด  

3) เพ่ือก ำกับติดตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกำศ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่เป็นประโยชน์ต่อประชำชน  

4) เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรเกิดควำมโปร่งใส และประชำชนสำมำรถตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล  
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ส ำนัก กอง ส่วน ฝ่ำยต่ำงๆ ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะท ำงำนจัดท ำมำตรกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ และก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูล
สำธำรณะขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 

2) ประชุมคณะท ำงำนฯ  
2.1) ก ำหนดแนวทำง/มำตรกำรเพ่ือก ำกับติดตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมต่อสำธำรณชน โดยพิจำรณำให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสำธำรณชนให้
เป็นปัจจุบันทำงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทำงที่หลำกหลำย 
ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
  2.1.1) ข้อมูลพื้นฐำน ได้แก่ โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของหน่วยงำน ข้อมูลผู้บริหำร 
อ ำนำจหน้ำที่  แผนยุทธศำสตร์ หรือแผนพัฒนำหน่วยงำน ข้อมูลกำรติดต่อ กฎหมำยที่ เกี่ยวข้อง ข่ำว
ประชำสัมพันธ์ กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ำยสังคมออนไลน์ (Social Network)  

2.1.2) กำรบริหำรงำน ได้แก่ แผนกำรด ำเนินงำน  รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปีรอบ 6 เดือน รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนประจ ำปี คู่มือหรือมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน คู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำร
ให้บริกำร E – Service  
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2.1.3) กำรบริหำรเงินงบประมำณ ได้แก่ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี รำยงำน
กำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีรอบ 6 เดือน รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปี แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุ ประกำศต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำ
พัสดุ สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรจัดหำพัสดุรำยเดือน  

2.1.4) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ได้แก่ นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  

2.1.5) กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส ได้แก่ กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต และกำรเปิด
โอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม  

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

3) ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ และก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูล
สำธำรณะขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 

4) รำยงำนผลกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ และก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลดมให้ผู้บริหำรทรำบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณที่ใช้ด ำเนินกำร 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักปลัด กองคลัง กองช่ำง กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะที่ เป็นประโยชน์กับสำธำรณชนให้เป็นปัจจุบันทำงเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทำงที่หลำกหลำย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

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

 3) ก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับท่ีก ำหนด  

4) ก ำกับติดตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกำศ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่เป็นประโยชน์ต่อประชำชน  

ผลลัพธ์ 
1) ประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ ำกว่ำ

ร้อยละ 80 (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินควำมพึงพอใจ) 
2) ภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
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ล าดับที่  13 
2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
 2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
1. ชื่อโครงการ : มำตรกำรแสดงเจตนำรมณ์ในกำรน ำหลักคุณธรรมมำใช้ในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลดมด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในระดับ
ท้องถิ่น และคำดหวังว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่ส ำคัญในกำรสร้ำงวัฒนธรรมสุจริต รวมทั้ง
ผู้บริหำรมีควำมมุ่งมั่นที่จะบริหำรรำชกำรให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนในท้องถิ่น มีกำรบริหำรให้เป็นไปตำม
หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน จึง
ได้มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำมำตรกำรแสดงเจตนำรมณ์ในกำรน ำหลักคุณธรรมมำใช้ในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำม
โปร่งใส  
3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมแสดงเจตนำรมณ์ในกำรน ำหลักคุณธรรมมำใช้ใน
กำรบริหำรงำนของผู้บริหำร ด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำม
โปร่งใส 

2) เพ่ือประชำสัมพันธ์กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมสู่กำรรับรู้ของสำธำรณชน  

3) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลดม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง  
 2) ประชำชน 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท ำมำตรกำรและขออนุมัติต่อผู้มีอ ำนำจ 
 2) ก ำหนดรูปแบบ/แนวทำง/ช่องทำงในกำรแสดงเจตนำรมณ์ฯ 
 3) จัดท ำประกำศเจตนำรมณ์ในกำรน ำหลักคุณธรรมมำใช้ในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร 
 4) ผู้บริหำรก ำหนดนโยบำย/มำตรกำร/แผนงำน เพ่ือพัฒนำหน่วยงำน ด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริตฯ 
 4) เผยแพร่ประกำศเจตนำรมณ์ฯ และนโยบำย/มำตรกำร/แผนงำน ตำมรูปแบบ ช่องทำง ที่ก ำหนด 
 5) จัดตั้งคณะท ำงำนเพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  
 6) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตฯ  
 7) เผยแพร่แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตฯ ตำมช่องทำงและรูปแบบที่ก ำหนด 
 8) ผู้บริหำรควบคุมติดตำมให้ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
 9) ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
 10) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณด ำเนินกำร 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีประกำศเจตนำรมณ์ในกำรน ำหลักคุณธรรมมำใช้ในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร ด้วยกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
 2) มีนโยบำย/มำตรกำร/แผนงำนของผู้บริหำร เพ่ือพัฒนำหน่วยงำน ด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
 3) มีแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดม พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ์ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม มีผลกำรประเมิน ITA ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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ล าดับที่  14 
2.2.2 การจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
1. ชื่อโครงการ : มำตรกำร NO Gift Policy 
2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้ก ำหนดแผนป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก ำหนดให้กำรพัฒนำค่ำนิยมของ
นักกำรเมืองให้มีเจตนำรมณ์ท่ีแน่วแน่ในกำรท ำตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทำงหนึ่งในกำรพัฒนำเพ่ือน ำไปสู่เป้ำหมำย “ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ” 
 อีกทั้งแผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้ำนกำรป้องปรำม ได้ก ำหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชำ มี
มำตรกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่ำงในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด ำเนินกำรให้ถือเป็นควำมผิด
วินัยหรือควำมผิดทำงอำญำ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในระดับ
ท้องถิ่นเอง มีควำมมุ่งมั่นที่จะบริหำรรำชกำรให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนในท้องถิ่น มีกำรบริหำรให้เป็นไป
ตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
ผู้บริหำรได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนเพื่อป้องกันกำรทุจริตเป็นอย่ำงยิ่ง จึงได้เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรใน
กำรป้องกันกำรทุจริตโดยกำรจัดท ำมำตรกำร NO Gift Policy ขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรกระท ำอันอำจมีผลต่อ
ดุลพินิจ หรือกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ซึ่งน ำไปสู่ กำรเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือเสริมสร้ำงวัฒนธรรมในกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
2) เพ่ือแสดงเจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น และบุคลำกรขององค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลดมมีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น และบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
 1) ผู้บริหำรและบุคลำกรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดท ำมำตรกำร “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให”้ 
 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. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณด ำเนินกำร 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

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

แนวทำง NO Gift Policy จ ำนวนร้อยละ 100 (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบส ำรวจ) 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น และบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่อง
สินบน 
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 ล าดับที่  15 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบหรือกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนกำรหนึ่งของกำรบริหำร
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรซึ่งใช้หลักกำรกำรให้รำงวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงำนเกิดแรงกระตุ้นในกำรพัฒนำผลงำน 
ซ่ึงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมได้ให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบหรือกำรพิจำรณำเลื่อนขั้น
เงินเดือนเป็นเรื่องล ำดับต้นๆ ของเรื่องกำรบริหำรงำนบุคคล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเรื่องกำรใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชำในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้ใต้บังคับบัญชำ ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมจึงได้
ด ำเนินกิจกรรมกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้กำรบริหำรงำนบุคคลด้ำนกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนมีควำมโปร่งใส เป็นธรรมและสำมำรถตรวจสอบได้ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธำนกรรมกำร และหัวหน้ำส่วนรำชกำรเป็นกรรมกำร 
และข้ำรำชกำรที่รับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำร 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำร หัวหน้ำส่วนและผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นกรรมกำร และข้ำรำชกำรที่รับผิดชอบ
งำนกำรเจ้ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำร 
 3) ประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผู้บังคับบัญชำได้พิจำรณำไว้โดยเจ้ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ
และเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับมำตรฐำนและควำมเป็นธรรมของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
 4) คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวบรวมและเสนอผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรให้แก่คณะกรรมกำร
พิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจำรณำทบทวนผล
กำรพิจำรณำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมที่คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ของข้ำรำชกำรเสนอมำ  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  

ส ำนักปลัด กองคลัง กองช่ำง กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 บุคลำกรของหน่วยงำนมีควำมพึงพอใจต่อระบบของกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 (ส ำรวจ
โดยแบบประเมิน) 
 ผลลัพธ์ 
 ข้อร้องเรียนในกำรเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง 
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ล าดับที่  16 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ซึ่งก ำหนดให้มีกำรบริหำร
รำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชำชนและ
กำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมำย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมจึงได้จัดท ำกิจกรรม “ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี” เพ่ือติดตำม ควบคุม และตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง เกิด
ควำมคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพ ลดข้อผิดพลำดในกำรเบิกจ่ำยเงินตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และ
ด ำเนินงำนตำมขั้นตอนของระเบียบประกำศกระทรวงมหำดไทยและหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่อง
ส ำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท ำตำมกฎหมำย ระเบียบ และมีควำมจ ำเป็นต่อกำรบริหำรงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมมีส่วนร่วมในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
 2) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 
 3) เพื่อลดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน ที่อำจจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลำกรฝ่ำยบัญชี กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะท ำงำนควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
 2) จัดประชุมบุคลำกรทุกส ำนัก/กอง/ฝ่ำย เพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรเบิกจ่ำยงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีกำรรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำเดือน/ประจ ำไตรมำส 
 3) จัดตั้งคณะท ำงำนเพ่ือตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในลักษณะกำรสอบยันควำมถูกต้อง (Cross Check) 
 4) ด ำเนินกำรตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมที่คณะท ำงำนก ำหนด 
 5) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณด ำเนินกำร 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีกำรจัดประชุมเพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำ/รำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ อย่ำงน้อย ไตรมำสละ 1 ครั้ง 
 2) มีกำรด ำเนินกำรตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในลักษณะกำรสอบยันควำมถูกต้อง (Cross Check)  
 ผลลัพธ์ 
 ข้อผิดพลำดในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณลดลงร้อยละ 80  
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ล าดับที่  17 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “วิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ซึ่งก ำหนดให้มีกำรบริหำร
รำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ และเกิ ดประโยชน์สูงสุดกับประชำชน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมจึงได้ด ำเนินกิจกรรม “วิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี” เพ่ือปรับปรุงกำรจัดหำ
พัสดุให้มีควำมโปร่งใสและมีประสิทธิภำพในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณถัดไป  
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อทรำบปัญหำอุปสรรคในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 2) เพ่ือให้ได้ข้อมูลในกำรวำงแผนกำรบริหำรงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้มีประสิทธิภำพ 
 3) เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรจัดหำพัสดุ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดเก็บข้อมูลในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 2) วิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 3) สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 4) รำยงำนผลกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแก่ผู้บริหำร เพ่ือปรับปรุงกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใน
ปีงบประมำณถัดไป 
 5) เผยแพร่ข้อมูลให้บุคลำกรของหน่วยงำนและประชำชนได้รับทรำบทั่วกัน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมำณด ำเนินกำร 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

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

 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณถัดไปลดลง  
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ล าดับที่  18 
1. ชื่อโครงการ : มำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ก ำหนดให้มีกำรบริหำร
รำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชำชนรวมทั้ง 
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561 ได้ก ำหนดกำร
ด ำเนินกำรเพื่อป้องกันมิให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  
 ทั้งนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันมิให้เกิดกำรด ำเนินกำรที่
ขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดท ำ “มำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม” 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 
 2) เพือ่ให้หน่วยงำนมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3) เพื่อป้องกันกำรใช้จ่ำยเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท ำมำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
 2) จัดท ำประกำศและแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลดมและเผยแพร่ให้สำธำรณชนได้ทรำบทั่วกัน 
 3) จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนในกำรตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนถึงควำมเก่ียวข้องกับผู้เสนองำนในกำร
จัดหำพัสดุ และเผยแพร่ให้สำธำรณชนได้ทรำบทั่วกัน 
 4) ปรับปรุงขั้นตอนกำรจัดหำพัสดุ โดยมีกำรตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนถึงควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
งำนในกำรจัดหำพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5) ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน 
 6) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรและเผยแพร่รำยงำนผลแก่สำธำรณชน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส ำนักปลัด กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีประกำศใช้มำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ ำนวน 1 ฉบับ 

ผลลัพธ์ 
 จ ำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ลดลง 
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ล าดับที่  19 
1. ชื่อโครงการ : มำตรกำรป้องกันกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภำพ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ซึ่งก ำหนดให้มีกำรบริหำร
รำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชำชน  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่มีควำมคุ้มค่ำและมี
ประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชำชน จึงได้จัดท ำ “มำตรกำรป้องกันกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ไม่สมควร 
ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภำพ” 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือเสริมสร้ำงกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้ตรงตำมวัตถุประส งค์ของกำรด ำเนินงำน และเกิด
ประสิทธิภำพ 
 2) เพื่อป้องกันกำรทุจริตในกำรใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท ำมำตรกำรป้องกันกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภำพ 
 2) จัดท ำประกำศและแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันกำรใช้จ่ำยงบประมำณท่ีไม่สมควร ผิด
วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภำพ และเผยแพร่ให้สำธำรณชนได้ทรำบทั่วกัน 
 3) จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรกำรฯ ก ำหนดให้มีขั้นตอนกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินในประเด็น 
ดังนี้ 
  - ถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
  - เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำนหรือไม่  
  - เกิดประโยชน์และมีควำมคุ้มค่ำในกำรด ำเนินหรือไม่ 
  - ด ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพหรือไม่ 
และเผยแพร่ให้สำธำรณชนได้ทรำบทั่วกัน 
 4) ปรับปรุงขั้นตอนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมมำตรกำรที่ก ำหนด 
 5) ด ำเนินกำรตำมมำตรกำร 
 6) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรและเผยแพร่รำยงำนผลแก่สำธำรณชน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณด ำเนินกำร 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส ำนักปลัดองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีประกำศใช้มำตรกำรป้องกันกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภำพ 
จ ำนวน 1 ฉบับ 

ผลลัพธ์ 
 จ ำนวนข้อร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ลดลง  
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ล าดับที่  20 
1. ชื่อโครงการ : โครงกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม  
2. หลักการและเหตุผล  
 พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2542 ได้ก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้มี
อ ำนำจและหน้ำที่จัดระบบบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น บริหำรกิจกำรในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภำยใต้โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่ งหวังให้เกิดควำม
คล่องตัวในกำรปฏิบัติรำชกำร ประชำชนสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมและตรวจสอบกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มำกขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน ำหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดีหรือธรรมำภิบำลมำใช้
ในกำรบริหำรงำน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่นได้อย่ำงแท้จริง  ทั้งนี้กำรเพ่ิมขึ้น
ของประชำกร ตลอดจนภำวกำรณ์ในยุคโลกำภิวัตน์ที่ประชำชนมีช่องทำงในกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูลได้มำกขึ้น ย่อม
ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ำนกำรให้บริกำรทั้งใน
เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ จึงได้จัดท ำโครงกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สำมำรถพัฒนำกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ประชำชน และสำมำรถปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ตำม
หลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดีหรือหลักธรรมำภิบำลต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
 2) เพ่ือทรำบถึงปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะจำกกำรให้บริกำรประชำชนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดม 
 3) เพ่ือสร้ำงช่องทำงให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรให้บริกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชำชนผู้รับบริกำรในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม  
5. วิธีด าเนินการ 
 1) เก็บรวบรวมข้อมูลในกำรให้บริกำรประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่ำงน้อยต้องครอบคลุมด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 
  1.1) ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
  1.2) ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
  1.3) ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
  1.4) ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว 
  1.5) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม 
  1.6) ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 2) จัดท ำระบบประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนผู้มำติดต่อหรือรับบริกำร ณ จุดให้บริกำรในรูปแบบที่
ง่ำยและสะดวก เช่น ประเมินผ่ำน QR Code หรือระบบกดปุ่มแสดงควำมพึงพอใจแบบธนำคำร  
 3) จัดให้ประชำชนได้ประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของหน่วยงำน  

4) สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ และรำยงำนผลกำรประเมินให้ผู้บริหำรท้องถิ่นทรำบ อย่ำงน้อยปี
ละ 2 ครั้ง 

5) เผยแพร่ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำน และสำธำรณชนได้รับทรำบผ่ำน
ช่องทำงที่หลำกหลำย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชำสัมพันธ์ จดหมำยข่ำว เสียงตำมสำย หอกระจำย
ข่ำวเป็นต้น 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณด ำเนินกำร       
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักปลัด กองคลัง กองช่ำง กองกำรศำสนำ และวัฒนธรรมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  
 มีระบบ/ช่องทำงให้ประชำชนประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 

ผลลัพธ์ 
 จ ำนวนข้อร้องเรียนกำรให้บริกำรสำธำรณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ล าดับที่  21 
1. ชื่อโครงการ : โครงกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)  
2. หลักการและเหตุผล  
 กำรขับเคลื่อนองค์กรโดยกำรพัฒนำระบบงำนบริกำร ให้อยู่ในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 
ได้เข้ำมำมีบทบำทส ำคัญอย่ำงยิ่ง โดยท ำให้ผู้รับบริกำรได้รับ ควำมสะดวก รวดเร็ว ด้วยควำมโปร่งใส และสำมำรถ
ปรับตัวให้ตรงกับควำมต้องกำรใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลำ ประกอบกำรปรับปรุงรูปแบบกำรบริกำรด้วย e-Service จะ
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4.1.2 ภำครัฐมีควำมเชื่อมโยง ในกำรให้บริกำรสำธำรณะต่ำง ๆ ผ่ำนกำรน ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ มีระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลที่มีควำมเชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำนและ
แหล่งข้อมูลต่ำง ๆ น ำไปสู่กำรวิเครำะห์    กำรจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่ เพ่ือกำรพัฒนำนโยบำยและกำรให้บริกำร
ภำครัฐ นอกจำกนั้น กำรพัฒนำงำนบริกำรภำครัฐในรูปแบบ e-Service นับได้ว่ำเป็นส่วนหนึ่งของกำรขับเคลื่อน
นโยบำยรัฐบำลดิจิทัล ซึ่งให้ทุกหน่วยงำนน ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนำคุณภำพงำนบริกำรประชำชนอย่ำง
เต็มที่ เพ่ือเพ่ิมควำมสะดวก รวดเร็ว แม่นย ำ และมีประสิทธิภำพ อีกทั้งต้องเป็นระบบที่ประชำชนสำมำรถ
ตรวจสอบ ควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนของภำครัฐได้อีกด้วย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงำนภำครัฐ
ที่มีหน้ำที่บริกำรสำธำรณะ และอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนตำมภำรกิจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนผู้รับบริกำร โดยท ำให้ผู้รับบริกำรได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว และมีควำม
โปร่งใส 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้มำขอรับบริกำร โดยผู้ขอรับบริกำรไม่จ ำเป็นต้องเดินทำงมำติดต่อด้วย
ตนเองอีก 

2) เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยในกำรมำติดต่อขอรับบริกำรของประชำชน  
3) เพื่อยกระดับกำรพัฒนำกำรให้บริกำร และสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชำชนผู้รับบริกำรในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) แต่งตั้งคณะท ำงำนในกำรจัดท ำระบบกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
 2) ก ำหนดภำรกิจในกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
 3) จัดท ำระบบกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยประชำชนผู้รับบริกำร
สำมำรถขอรับบริกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่ำนทำงเว็บไซต์หรือเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต โดยเป็นช่องทำงที่ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้มำขอรับบริกำร โดยผู้ขอรับบริกำรไม่จ ำเป็นต้อง
เดินทำงมำติดต่อด้วยตนเองอีก เช่น 
  - ระบบยื่นค ำร้องออนไลน์ผ่ำนทำง Google Form เพ่ือขอจัดเก็บก่ิงไม้ใบไม้ 
  - ระบบยื่นค ำร้องออนไลน์ผ่ำนทำง Google Form เพ่ือขอรับบริกำรถังขยะ 
  - ระบบยื่นช ำระภำษีออนไลน์ 
  - ระบบกรอกข้อมูลค ำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ/เบี้ยคนพิกำรที่มีช่องทำงกำรแนบ
ไฟล์เอกสำรหลักฐำนโดยผู้ขอรับบริกำรไม่ต้องเดินทำงมำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ระบบกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ 
 5) จัดท ำคู่มือ/แนวทำงกำรใช้งำนระบบกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
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 6) จัดท ำข้อมูลสถิติกำรให้บริกำร E-Service โดยแยกข้อมูลเป็นรำยเดือนให้ครบทุกเดือน  
 7) ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
 8) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร   
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณที่ด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณด ำเนินกำร       
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักปลัด กองคลัง กองช่ำง กองกำรศำสนำ และวัฒนธรรมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีระบบกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) อย่ำงน้อย 1 ภำรกิจ 
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชำชนผู้รับบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำนไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80 (ส ำรวจโดยใช้แบบประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร) 

2) จ ำนวนข้อร้องเรียนกำรให้บริกำรสำธำรณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ล าดับที่  22 
2.2.3 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : มำตรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันกำรทุจริตและยกระดับมำตรฐำนกำรป้องกัน
กำรทุจริตให้มีควำมโปร่งใสควำมสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำ “แผนปฏิบัติ
กำรป้องกันกำรทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 
2570)” เพ่ือให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมบริหำรงำนเพ่ือป้องกันกำรทุจริตตำมหลักธรรมำภิบำล และยกระดับ
คุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือยกระดับกำรบริหำรงำนเพ่ือป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ส ำนักปลัด กองคลัง กองช่ำง กองกำรศำสนำ และวัฒนธรรมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2) ประชุมคณะท ำงำนฯ เพ่ือศึกษำรูปแบบกรอบรำยละเอียดในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำร
ทุจริต,วิเครำะห์ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต,จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตฯ 
 3) เผยแพร่แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตฯ ตำมรูปแบบ ช่องทำงที่ก ำหนดรวมถึงรำยงำนกำรท ำแผนฯ
แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น รำยงำนกำรท ำแผนฯ ให้แก่ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ทำงระบบผ่ำนระบบรำยงำนและ
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E - PlanNACC) 
ทำงเว็บไซต์ส ำนักงำน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th  เป็นต้น 
 4) ประชุมชี้แจงสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตฯ ให้แก่
เจ้ำหน้ำที่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำแผนฯ ไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 5) ปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตฯ  
 6) ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตฯ 
 7) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรแก่ผู้บริหำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น รำยงำนกำรท ำแผนฯ ให้แก่ 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ทำงระบบผ่ำนระบบรำยงำนและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E - PlanNACC) ทำงเว็บไซต์ส ำนักงำน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น 
 8) เผยแพร่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้สำธำรณชนทรำบผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณด ำเนินกำร 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส ำนักปลัด กองคลัง กองช่ำง กองกำรศำสนำ และวัฒนธรรมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต มีแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดม พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมมีผลกำรประเมิน ITA ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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ล าดับที่  23 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม” 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มำตรำ 3/1 บัญญัติว่ำกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของส่วนรำชกำรต้องใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งให้ค ำนึงถึงควำม
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนกำรเปิดเผยข้อมูล กำรติดตำม ตรวจสอบ และกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้ ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละภำรกิจ ประกอบกับ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 12 ก ำหนดไว้ว่ำ เพ่ือประโยชน์ในกำร
ปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อำจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก ำหนดมำตรกำรก ำกับกำรปฏิบัติรำชกำร 
โดยวิธีกำรจัดท ำควำมตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีกำรอ่ืนใด เพ่ือแสดงควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติ
รำชกำร รวมทั้งมำตรำ 45 ก ำหนดให้ส่วนรำชกำร จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของส่วนรำชกำรเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจ คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมพึงพอใจของประชำชน
ผู้รับบริกำร ควำมคุ้มค่ำในภำรกิจ ทั้งนี้ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำที่ก ำหนด 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมจึงได้จัดให้มีกำรจัดท ำข้อตกลงและติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำร โดยมีกำร
ลงนำมในข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมกับปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ดม และหัวหน้ำส ำนักปลัด/ผู้อ ำนวยกำรกอง และให้มีกำรลงนำมจัดท ำข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนระดับส ำนัก/กอง/ฝ่ำย เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 
 2) เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรระดับส ำนัก/กอง/ฝ่ำย ตำมข้อตกลงกำร
ปฏิบัติรำชกำร  
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท ำข้อตกลงผลงำนกับผู้ใต้บังคับบัญชำเป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงชัดเจน โดยจัดท ำข้อตกลงกำร
ปฏิบัติรำชกำร ในระดับส ำนัก/กอง/ฝ่ำย เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรดังกล่ำวบรรลุ
เป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด และรับสิ่งจูงใจตำมระดับผลงำน 
โดยได้มีกำรลงนำมบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหัวหน้ำหน่วยงำนในสังกัด พร้อมคณะท ำงำนได้
ร่วมกันพิจำรณำและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรแต่ละมิติ ดังนี้ 

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

  1.5) กำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 
1.6) กำรพัฒนำควำมรู้และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

 2) ชี้แจงส ำนัก/กอง/ฝ่ำยต่ำงๆ และผู้ปฏิบัติงำนทรำบ และท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
 3) ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดให้มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงเหมำะสม เช่น  
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  - ศึกษำข้อมูล และเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ เช่น รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำร
ปฏิบัติรำชกำรรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัด เป็น
ต้น 
  - ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด โดยกำรประสำนงำนกับผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ
ข้อมูล เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด และกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำรของหน่วยงำนในกำร
ก ำกับดูแลและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว 
 4) รับฟังควำมคิดเห็นของหน่วยงำนที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยหรือ
ตัวชี้วัดที่ก ำหนด 
 5) วัดผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำนเปรียบเทียบกับค่ำเป้ำหมำย และเกณฑ์กำรให้คะแนน 
 6) ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร กรณีที่กำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรในเบื้องต้นไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด เพ่ือหำแนวทำงแก้ไขให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 7) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส ำนัก/กอง ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีกำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรระดับส ำนัก/กอง 
 ผลลัพธ์ 
 จ ำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริต/กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนลดลง 
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ล าดับที่  24 
2.3.2 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : โครงกำรจัดท ำคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ได้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ รวมทั้งภำรกิจเกี่ยวกับกำรบริกำร 
สำธำรณะแก่ประชำชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เป็นจ ำนวนมำก โดยบุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้
ซึ่งมีหน้ำที่ให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชนในท้องถิ่นมีภำรกิจที่ต้องปฏิบัติงำนที่หลำกหลำย  

ดังนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องจัดท ำคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็น
มำตรฐำนเดียวกัน โดยคู่มือกำรปฏิบัติงำน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทำงกำรท ำงำนที่มี
จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของกระบวนกำร ระบุถึงขั้นตอน และรำยละเอียดของกระบวนกำรต่ำง ๆ มักจัดท ำขึ้น
ส ำหรับงำนที่มีควำมซับซ้อน มีหลำยขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับหลำยคน สำมำรถปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงเมื่อมีกำร
เปลี่ยนแปลงกำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนไว้ใช้อ้ำงอิงมิให้เกิดควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นมำตรฐำนเดียวกัน  

2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนทรำบและเข้ำใจว่ำควรท ำอะไรก่อนและหลัง ควรปฏิบัติงำนอย่ำงไร เมื่อใด กับใคร 
3) เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับนโยบำย วิสัยทัศน์ ภำรกิจ และ เป้ำหมำยขององค์กร 
4) เพ่ือให้ผู้บริหำรติดตำมงำนได้ทุกขั้นตอน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) แต่งตั้งคณะท ำงำนในกำรจัดท ำคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) ก ำหนดกรอบเนื้อหำสำระในกำรจัดท ำคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 3) จัดท ำคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ยึดถือ
ปฏิบัติให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน โดยให้มีรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติงำนภำรกิจใด ส ำหรับ
เจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนต ำแหน่งใด ก ำหนดวิธีกำรข้ันตอนในกำรปฏิบัติงำน 
 4) ปิดประกำศคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
บุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชำชนทรำบ โดยเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ 
 5) ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
 6) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณด ำเนินกำร 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท ำให้กำรปฏิบัติงำนเป็น
มำตรฐำนเดียวกัน 
 ผลลัพธ์ 

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ลดลง 
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ล าดับที่  25 
2.3.3 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการ

ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและ
ประชาชน 
1. ชื่อโครงการ : มำตรกำรออกค ำสั่งมอบหมำยของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนบริหำรรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะให้แก่ประชำชนในท้องถิ่น ตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และหน้ำที่ตำมกฎหมำยอ่ืนที่ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้ำที่ต้องท ำอีกมำกมำยในกำร
ให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน ทั้งนี้ ผู้มำรับบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบปัญหำด้ำน
กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อรำชกำรเนื่องจำกภำรกิจมีมำกมำย ไปรวมอยู่กับฝ่ำยผู้บริหำร ไม่มีกำร
กระจำยอ ำนำจ หรือมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ในกำรสั่งกำร อนุมัติ อนุญำต ไปยังหัวหน้ำหน่วยงำน ระดับส ำนัก 
กอง และฝ่ำยต่ำง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่ำงยิ่งต่อกำรให้บริกำร ท ำให้กำรบริกำรเกิดควำมล่ำช้ำ ประชำชนไม่ได้รับ
ควำมสะดวกอันอำจเป็นสำเหตุหนึ่งของกำรกระท ำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ 
ส่งผลให้ระบบกำรให้บริกำรภำครัฐเสื่อมประสิทธิภำพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยให้มีอ ำนำจและหน้ำที่จัดระบบบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น บริหำรกิจกำรในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำยใต้โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิด
ควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติรำชกำร ประชำชนสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมและตรวจสอบกำรบริหำรงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มำกขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน ำหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดีหรือธรรมำภิบำลมำใช้
ในกำรบริหำรงำน ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน  
 ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรเป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชน ลดขั้นตอนกำรให้บริกำรและไม่สร้ำงเงื่อนไขข้ันตอนที่มีควำมยุ่งยำก จึงจ ำเป็นต้องมีมำตรกำรออก
ค ำสั่งมอบหมำยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือเป็นกำรลดขั้นตอนกำรให้บริกำรประชำชนให้ได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชน 
 2) เพื่อให้ประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรบริกำรจำกหน่วยงำน 
 3) เพื่อเป็นกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจในกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติของผู้บริหำรทุกระดับ 
 4) เพ่ือป้องกันกำรผูกขำดอ ำนำจหน้ำที่ในกำรใช้ดุลพินิจอันอำจเป็นเหตุแห่งกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ส ำนักปลัด กองคลัง กองช่ำง กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยงำนในกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ตำมกฎหมำย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่ง
กำร เช่น ค ำสั่งมอบหมำยงำนของนำยกเทศมนตรี ปลัดเทศบำล และหัวหน้ำส่วนรำชกำร จ ำนวน 4 ฉบับ 
นำยกเทศมนตรีมอบหมำยให้รองนำยกเทศมนตรี นำยกเทศมนตรีมอบหมำยให้ปลัดเทศบำล รองปลัดเทศบำล 
และหัวหน้ำส่วนรำชกำร ปลัดเทศบำลมอบหมำยให้รองปลัดเทศบำล ปลัดเทศบำลมอบหมำยให้หัวหน้ำส่วน
รำชกำร เป็นต้น 
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 2) จัดท ำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนรำชกำรและผู้รับมอบอ ำนำจให้ปฏิบัติรำชกำรแทนรับทรำบและถือ
ปฏิบัติ 
 3) จัดท ำประกำศ ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ 
 4) ให้ผู้รับมอบหมำยงำนตำมค ำสั่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำสั่งที่ได้รับมอบหมำยในทุกเดือน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส ำนักปลัด กองคลัง กองช่ำง กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีค ำสั่งมอบหมำยงำนให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติรำชกำรแทน จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 ฉบับ  
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชำชนผู้รับบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม มีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80 
 2) จ ำนวนข้อร้องเรียนกำรให้บริกำร/จ ำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
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ล าดับที่  26 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
1. ชื่อโครงการ : จัดเวทีกำรประชุมประชำคมต ำบล 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ .ศ.2537 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
(ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)  มำตรำ  66,  67,  68  และมำตรำ  69/1 หมวด 2 ส่วนที่ 3 อ ำนำจหน้ำที่ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีหน้ำที่ต้องท ำ และอำจจัดท ำกิจกำรในกำรพัฒนำ
ต ำบลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง และวัฒนธรรม รวมทั้งกำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน  โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้
ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำต ำบลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว5797 ลงวันที่ 10 
ตุลำคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำและประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  
2559  
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม เป็นอีกหน่วยงำนภำครัฐหน่วยงำนหนึ่งที่ให้กำรสนับสนุนส่งเสริม
ให้ประชำชนมีส่วนร่วมเสนอแนะ แสดงควำมคิดเห็น ข้อปัญหำและควำมต้องกำรในรูปแบบประชำคมต ำบล
ส ำหรับจัดท ำเป็นโครงกำร หรือกิจกรรมบรรจุในแผนพัฒนำสีปี ตลอดจนกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่
กำรพัฒนำท้องถิ่นประสำนงำนกับชุมชน หมู่บ้ำน ในกำรส่งเสริมกระบวนกำรทบทวนและจัดท ำแผนชุมชน/
หมู่บ้ำน เพ่ือให้ข้อมูลมีควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่น แผนพัฒนำจังหวัด และเพ่ือเป็นกรอบ
ในจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต่อไป 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมได้ตระหนัก และเห็นควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งที่จะให้ประชำชนเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมกระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น และเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียกระ
ทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรให้บรรลุตำม
เป้ำประสงค์ และรับฟังปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนมำเป็นเครื่องมือกำรสร้ำงฐำนข้อมูลที่ถูกต้องในกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้งสำมำรถแก้ไขปัญหำให้ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่ได้อย่ำง
แท้จริง  และเป็นกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชน กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งจะ
น ำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐและชุมชนที่อยู่ดีมีสุข จึงได้จัดท ำโครงกำรจัดประชุมประชำคมต ำบลดมข้ึน 
3.วัตถุประสงค์ 
 

 3.๑ เพ่ือรับทรำบปัญหำ และควำมต้องกำรของประชำชน 
 3.๒ เพ่ือให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง 
 3.๓ เพ่ือน ำข้อมูลมำจัดท ำแผนพัฒนำต ำบลให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชน 
 3.๔ เพ่ือให้กำรพัฒนำท้องถิ่นมีประสิทธิภำพ ชุมชนมีควำมเข้มแข็งและยั่งยืน  
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 3.๕ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของอบต.  ประชำชน  และประชำสัมพันธ์งำนของ อบต. 
          3.๖  เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำประชำธิปไตยของประชำชน 

3.๗ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกประชำชนในกำรช ำระภำษี ให้ค ำปรึกษำด้ำนภำษีและด้ำนกฎหมำย 
เบื้องต้นรับฟังปัญหำและข้อร้องเรียนต่ำงๆ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชำชน หมู่ 1 - 12 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เขตรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม  
6. วิธีการด าเนินการ 

๖.๑ จัดประชุมคณะท ำงำน เพ่ือวำงแผนปฏิบัติกำร 
  ๖.๒ ประสำนงำน สมำชิก อบต. / ก ำนัน / ผู้ใหญ่บ้ำน/หน่วยงำนรำชกำร   
            ๖.๓  ประชำสัมพันธ์กำรจัดประชำคมหมู่บ้ำนให้ทุกหมู่บ้ำนทรำบ  
  ๖.๔ ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 
  ๖.๕ ติดตำมและประเมินผล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ระหว่ำงเดือน ตุลำคม  ถึง  กันยำยน  ของทุกปี 

8. งบประมาณด าเนินการ 
๓๐,๐๐๐ บำท (สำมหมื่นบำทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.๑ ได้รับทรำบปัญหำ ควำมเดือดร้อน ควำมต้องกำรของประชำชน 

  10.๒ ได้รับข้อมูลเพื่อน ำมำจัดท ำแผนพัฒนำต ำบลได้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
อย่ำงแท้จริง 

  10.๓ ประชำชนมีควำมภำคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตน 
10.๔ ได้รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่หลำกหลำย น ำมำปรับปรุงแก้ไข ในกำรบริหำรงำน 

เพ่ือพัฒนำท้องถิ่น ให้เกิดกำรพัฒนำต่อไป 
       10.๕  ประชำชนได้ทรำบถึงบทบำท อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม  

และบทบำทหน้ำที่ของตนเองที่มีต่อกำรพัฒนำต ำบลของตน 
   

 

 



68 
 

ล าดับที่  27 
3.1.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด ำเนินกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร ซึ่งเป็นกระบวนกำรวัดผลกำรบริหำรและปฏิบัติรำชกำรว่ำสัมฤทธิ์ผลตำมเป้ำหมำยหรือไม่ 
ตลอดจนเป็นกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน ำผลที่ได้จำกกำรประเมินมำ
ใช้ในกำรปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนำ ขยำยหรือยุติกำรด ำเนินภำรกิจต่ำงๆ ต่อไป 
 เพ่ือให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกำรขับเคลื่อนอย่ำงเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติรำชกำร ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
และกำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน เพื่อประโยชน์สุขของประชำชนโดยใช้
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จึงด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร และร่วม
ปรับปรุงแก้ไขโครงกำรต่ำง ๆ ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมให้เกิดควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้  
 3) เพื่อเป็นกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริตในกำรบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชำชนในพื้นท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) ประสำนกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
 2) จัดท ำโครงกำรและขออนุมัติโครงกำร 
 3) จัดท ำประกำศประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินโครงกำร 
 4) จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำ 
  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภำคประชำชน ภำคเอกชน  2  คน 
  (2) ผู้แทนสมำชิกสภำ     2  คน 
  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน 
  (4) ปลัด (อบจ./เทศบำล/อบต.)    เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
  (5) หัวหน้ำส ำนักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  (6) หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป    เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ให้คณะกรรมกำรฯ ด ำเนินกำรดังนี้ 

1) ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมตำมหลักเกณฑ์ และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

2) ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมปีละ 2 ครั้งเป็นอย่ำง
น้อยแล้วเสนอผลกำรประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทรำบ เพ่ือน ำผลที่ได้จำกกำรประเมินมำใช้ในกำร
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนำ ขยำยหรือยุติกำรด ำเนินภำรกิจต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 

3) จัดท ำแบบประเมินผลและแบบรำยงำนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมส ำหรับผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

4) ด ำเนินกำรเรื่องอ่ืนๆ ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมมอบหมำย 
 5) ประชุมคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำ 
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 6) ด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำ 
 7) รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นจำกกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 8) ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบ 
 9) เผยแพร่ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นให้ประชำชนทรำบ ผ่ำนช่องทำงที่
หลำกหลำย เช่น เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ เสียงตำมสำย บอร์ดประชำสัมพันธ์ ฯลฯ 
 10) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณด ำเนินกำร  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีกำรแต่งตั้งภำคประชำชนร่วมเป็นคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำ  
 2) ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงกำร
ต่ำง ๆ ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 ผลลัพธ์ 
 ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการ ตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 3.2.2 มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
 3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

ล าดับที่  28 

1. ชื่อโครงการ : มำตรกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมเห็นควำมส ำคัญในกำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรตอบสนองเรื่องรำวร้องทุกข์ 
และเรื่องร้องเรียนของประชำชน เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรน ำมำพัฒนำ ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนบริกำรสำธำรณะและ
กำรบริหำรรำชกำรของหน่วยงำนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  โปร่งใส จึงได้จัดท ำมำตรกำร
จัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือก ำกับติดตำมในกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรหรือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้แก่ประชำชน รวมทั้ง
พัฒนำปรับปรุงขั้นตอน ช่องทำงกำรร้องเรียน กระบวนกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำ ช่องทำงกำรติดตำมผล และกำร
แจ้งผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่ำงๆ ให้มีควำมรวดเร็ว เป็นธรรม  สะดวกและเหมำะสม 
รวมทั้งจัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนกำรร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชำชนรับทรำบอย่ำงทั่วถึง 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือก ำกับติดตำมกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมให้สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรหรือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้แก่ประชำชนได้อย่ำงเหมำะสม 
 2) พัฒนำปรับปรุงขั้นตอน ช่องทำงกำรร้องเรียน กระบวนกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำ ช่องทำงกำรติดตำมผล 
และกำรแจ้งผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่ำงๆ ให้มีควำมรวดเร็ว สะดวกและเหมำะสม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะท ำงำนมำตรกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
 2) ประชุมคณะท ำงำนฯ มำตรกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
เพ่ือก ำกับติดตำมกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรหรือแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนให้แก่ประชำชนได้อย่ำงเหมำะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3) คณะท ำงำนฯ ก ำหนดมำตรกำรในกำรก ำกับติดตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
  3.1) กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
  - ก ำหนดให้มีกำรจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม
  - ก ำกับติดตำมให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนกำรร้องเรียน 
และข้ันตอนให้ประชำชนรับทรำบอย่ำงทั่วถึง  
  - ก ำหนดให้มีกำรพัฒนำปรับปรุงขั้นตอน ช่องทำงกำรร้องเรียน กระบวนกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำ 
ช่องทำงกำรติดตำมผล และกำรแจ้งผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่ำงๆ  
  - ก ำหนดให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด ำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียนอย่ำง
เหมำะสมภำยใน 15 วัน หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันภำยใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทรำบ 
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  - ก ำหนดให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีกำรแจ้งผลกำรด ำเนินกำรหรือ
ควำมก้ำวหน้ำผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทรำบ รวมทั้งมีช่องทำงในกำรติดตำมเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สำมำรถติดตำมผลได้ด้วยตนเอง  
  3.2) กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน 
  - จัดท ำคู่มือหรือแนวทำงด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน โดยคู่มือดังกล่ำวแสดงรำยละเอียด เช่น รำยละเอียดวิธีกำรที่บุคคลภำยนอกจะ
ท ำกำรร้องเรียน รำยละเอียดขั้นตอนหรือวิธีกำรในกำรจัดกำรต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงำนที่รับผิดชอบ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร เป็นต้น 
  - ก ำหนดให้มีเจ้ำหน้ำที่/หน่วยงำนผู้รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน  
  - ก ำหนดช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์ โดยแยกต่ำงหำกจำกช่องทำงทั่วไป เพ่ือเป็นกำร
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบำะแส  
  - จัดท ำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน 
  - จัดท ำข้อมูลควำมก้ำวหน้ำกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน เช่น จ ำนวนเรื่อง เรื่องที่ด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ฯลฯ  
 4) จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทำงกำรจัดกำรต่อเรื่องร้องเรียน
กำรทุจริต แนวทำงด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้ำหน้ำที่ของ
หน่วยงำน เพ่ือใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติให้มีประสิทธิภำพ เป็นมำตรฐำนเดียวกัน  
      5) ประกำศ/ประชำสัมพันธ์มำตรกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
ให้ทุกหน่วยรับทรำบ และเปิดเผยต่อสำธำรณชน 
 6) จัดท ำฐำนข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีกำรวิเครำะห์และก ำหนดก ำหนดแนวทำงในกำรป้องกัน และแก้ไข
ไม่ให้เกิดปัญหำในลักษณะเดิมข้ึนอีก  
 7) รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข และ
เผยแพร่ให้สำธำรณชนทรำบ 
 8) คณะท ำงำนฯ ก ำกับติดตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำร 
 9) ประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนผู้ใช้บริกำร 
 10) รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข ให้ผู้บริหำร
รับทรำบ และเผยแพร่ให้สำธำรณชนทรำบ  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 -2570  
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณด ำเนินกำร 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักปลัด กองคลัง กองช่ำง กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องรำวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2) มีกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่/หน่วยงำนที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3) มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบช่องทำงในกำรร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนกำร
ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
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 4) มีกำรแจ้งผลกำรด ำเนินกำรหรือควำมก้ำวหน้ำ ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทรำบ รวมทั้งมีช่องทำงใน
กำรติดตำมเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสำมำรถติดตำมผลได้ด้วยตนเอง 
 5) มีกำรก ำกับติดตำมกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม ให้สำมำรถ
ตอบสนอง ควำมต้องกำรหรือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้แก่ประชำชนได้อย่ำงเหมำะสมตำมมำตรกำรที่ก ำหนด
ไว้ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชำชนเกิดควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80 
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ล าดับท่ี  29 
3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้ำระวังกำรทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 ค่ำนิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหำและอุปสรรคส ำคัญในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต เนื่องจำกโครงสร้ำงทำงสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ กำรเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวกพ้อง
ดีกว่ำส่วนรวม กำรยกย่องเชิดชูคนรวย กำรแสวงหำผลประโยชน์จำกกำรเป็นพรรคพวกของนักกำรเมืองหรือผู้มี
อิทธิพล รวมถึงควำมเสื่อมของจิตส ำนึกและค่ำนิยมของประชำชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง และยังมองเห็นว่ำกำร
ทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ำหรือในบำงกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยำกเข้ำไปยุ่งเกี่ยว 
นอกจำกนั้นสภำพปัญหำบำงส่วนก็มักเกิดจำกกำรใช้อ ำนำจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหำผลประโยชน์ ปัญหำ
กำรทุจริตเป็นปัญหำที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และควำมมั่นคงของประเทศ กระบวนกำรแก้ไขปัญหำ
ดังกล่ำวให้สัมฤทธิผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ  จึงจ ำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในกำรที่จะป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพำะภำคประชำชน 
 เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรเฝ้ำระวัง ติดตำม ตรวจสอบกำรทุจริต จึงได้จัดท ำ
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้ำระวังกำรทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ควำมรู้กำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้กับภำคประชำชน 
รวมถึงส่งเสริมสิทธิในกำรรับรู้และเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรเพื่อให้มีส่วนร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต   
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อส่งเสริมองค์ควำมรู้ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้ภำคประชำชน 
 2) ส่งเสริมกำรสร้ำงชุมชนเฝ้ำระวังกำรทุจริต 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชำชนในชุมชนระบุองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ผ่ำนช่องทำงสื่อ
ประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน ได้แก่ บอร์ดประชำสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่ำงๆ บอร์ดประชำสัมพันธ์ ณ ที่ท ำกำร  
เว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 2) จัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตตำมเวทีชำวบ้ำนในโอกำสต่ำงๆ หรือกิจกรรมต่ำงๆ 
ของหน่วยงำน 
 3) ส่งเสริมให้มีกำรจัดตั้งชุมชนเฝ้ำระวัง ติดตำม ตรวจสอบกำรทุจริตในหน่วยงำนของรัฐ 
 4) สนับสนุนกำรด ำเนินกำรในกิจกรรมของชุมชนเฝ้ำระวังกำรทุจริต     
 5) เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้ำระวังกำรทุจริต เป็นร่วมสังเกตกำรณ์ในขั้นตอนต่ำงๆ ของกระบวนกำรบริหำร
งบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรบริหำรงำนบุคคลของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณด ำเนินกำร 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักปลัดองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้ภำคประชำชน ผ่ำนช่องทำงสื่อ
ประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน อย่ำงน้อย 3 ช่องทำง 
 2) มีชุมชนเฝ้ำระวังกำรทุจริตเกิดข้ึน 
 ผลลัพธ์ 
 กำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 10 
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ล าดับที่  30 
มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน 
1. ชื่อโครงการ : จัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี  
2. หลักการและเหตุผล 
 กำรตรวจสอบภำยในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้ำนกำรประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภำพของ
ระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม ทั้งในด้ำนกำรเงินและกำรบริหำรงำน เพ่ือส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยขององค์กร โดยกำรเสนอรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในเกี่ยวกับกิจกรรมกำรเพ่ิมมูลค่ำ
ขององค์กร รวมทั้งกำรเป็นผู้ให้ค ำปรึกษำกับฝ่ำยบริหำรในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผล และดูแลให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงจำก
กำรด ำเนินงำนผิดพลำดและลดควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น ซึ่งกำรตรวจสอบภำยในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส ำคัญที่แทรกอยู่ในกำรปฏิบัติงำนตำมปกติ ซึ่งจะต้องมีกำรกระท ำอย่ำงเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตำมระเบียบ และ
กฎหมำยที่ก ำหนด โดยผู้บริหำรสำมำรถน ำแผนกำรตรวจสอบภำยในมำใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำร
บริหำร เพ่ือจะช่วยให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงถูกต้อง และยังเป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพอีกด้วย ดังนั้น กำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในอย่ำงมีมำตรฐำนประกอบกับมี
ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องจะท ำให้กำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
เป็นไปอย่ำงถูกต้องและเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของทำงรำชกำร  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำรก ำกับดูแลที่ดี และควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน ป้องกันกำรประพฤติ
มิชอบหรือกำรทุจริต และเป็นกำรลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจนท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 2) เพ่ือเป็นมำตรกำรถ่วงดุลแห่งอ ำนำจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดกำรจัดสรร กำรใช้
ทรัพยำกรขององค์กรเป็นไปอย่ำงเหมำะสมตำมล ำดับควำมส ำคัญ เพ่ือให้ได้ผลงำนที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
 3) เพ่ือน ำผลกำรตรวจสอบภำยในไปใช้ในกำรปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำร
ปฏิบัติงำนและป้องกันกำรทุจริต ลดโอกำสควำมร้ำยแรงและควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกำสของ
ควำมส ำเร็จของงำน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
5. วิธีการด าเนินการ 
 1) จัดท ำแผนปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน โดยก ำหนดให้มีหน่วยงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ และให้มี
ควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
 2) สอบทำนควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่ำงๆ ด้วยเทคนิค และวิธีกำรตรวจสอบ ที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมำณมำกน้อยตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยค ำนึงถึงประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุม
ภำยในและควำมส ำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเครำะห์และประเมินผลกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยรับตรวจ 
 3) สอบทำนกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำรพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งกำร
บริหำรงำนด้ำนอื่นๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม ให้เป็นไปตำมนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบกำรดูแลรักษำ และควำมปลอดภัยของทรัพย์สิน และกำรใช้
ทรัพยำกรทุกประเภทว่ำเป็นไปโดยมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4) สอบทำนระบบกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่งที่ทำงรำชกำรก ำหนด 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนที่ตรงตำมวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบำย 
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5) รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในและติดตำมประเมินผลต่อผู้บริหำรเพ่ือน ำข้อมูลไปใช้ในกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรท ำงำน ลดโอกำสควำมร้ำยแรงและควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น และป้องกันกำรทุจริต รวมทั้งเพ่ือเพ่ิม
โอกำสของควำมส ำเร็จของงำน  และเปิดเผยรำยงำนต่อสำธำรณชน 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงำนตรวจสอบภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน/เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน ที่มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
 2) มีแผนปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
 ผลลัพธ์ 
 1) มีกำรน ำผลกำรตรวจสอบภำยในไปปรับปรุงเพื่อให้กำรป้องกันกำรทุจริตมีประสิทธิภำพ 
 2) บุคลำกรมีควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่ำงเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน 
 3) กำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ 5 
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ล าดับที่  31 
4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบกำรควบคุมภำยในเป็นกลไกที่ส ำคัญและเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนในหน่วยงำนไม่ว่ำจะเป็นใน
ภำครัฐ หรือเอกชนทั้งขนำดเล็กและขนำดใหญ่ ระบบกำรควบคุมภำยในจะช่วยควบคุมหรือลดควำมเสี่ยงของ
หน่วยงำนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท ำให้ปฏิบัติงำนและกำรจัดกำรของหน่วยงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่ำนมำกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ได้มีกำรควบคุมภำยในตำมที่กระทรวงกำรคลังประกำศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอำจอยู่ในรูปของกฎหมำย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งกำร และหนังสือตอบข้อหำรือต่ำงๆ 
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่กำรควบคุมด้ำนกำรเงินและบัญชีและกำรปฏิบัติให้ถูกต้องตำมระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่
ทำงรำชกำรก ำหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงกำรจัดกำรด้ำนอ่ืนๆ นอกเหนือจำกด้ำนกำรเงินและบัญชีในหน่วยงำน 
จึงไม่สำมำรถสะท้อนภำพถึงผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของหน่วยงำนได้ ระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี  ควรเป็น
ระบบกำรควบคุมที่ครอบคลุมงำนทุกด้ำนและสำมำรถสะท้อนภำพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงำนนั้นๆ ว่ำมีกำร
ด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด กำรที่ระบบกำรควบคุมภำยในของรัฐยังไม่ครอบคลุม
ทุกระบบงำน อำจเป็นช่องทำงรั่วไหลท ำให้เกิดควำมเสียหำยในหน่วยงำนและกำรด ำเนินงำนไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ 
สำเหตุส่วนหนึ่งอำจเกิดจำกกำรก ำหนดหน้ำที่และมอบหมำยงำนในหน่วยงำนไม่เหมำะสม กำรมอบหมำยกำร
ปฏิบัติงำนทั้งกระบวนกำรให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว กำรควบคุมสอบทำนและกำรตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภำพเพียงพอตลอดจนขำดกำรประเมินและกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในของหน่วย งำนที่
ก ำหนดขึ้น และพัฒนำให้ระบบกำรควบคุมภำยในดังกล่ำวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพ่ือให้องค์กรมีแนวทำงในกำรก ำหนดระบบกำรควบคุมภำยในให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน จึงได้ก ำหนดกิจกรรมกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ท ำให้กำรใช้ทรัพยำกรเป็นไปอย่ำง
ประหยัดและคุ้มค่ำ โดยลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ซ้ ำซ้อนหรือไม่จ ำเป็น ลดควำมเสี่ยงหรือผลเสียหำยด้ำน
กำรเงินหรือด้ำนอ่ืนๆ ที่อำจมีขึ้น 
 2) เพ่ือให้มีข้อมูลและรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้ำงควำมมั่นใจแก่ผู้บริหำรใน
กำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำน และบุคคลภำยนอกที่เก่ียวข้อง 
 3) เพ่ือให้บุคลำกรมีกำรปฏิบัติตำมนโยบำย กฎหมำย เงื่อนไขสัญญำ ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ของ
หน่วยงำนอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน 
 4) เพ่ือให้กำรควบคุมภำยในขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสม
กับกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน อีกท้ังยังเป็นกำรควบคุมหรือลดควำมเสี่ยงของหน่วยงำนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ซึ่งจะท ำให้กำรปฏิบัติงำนและกำรจัดงำนของหน่วยงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
5. วิธีด าเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 

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

 (1) กำรรับรองว่ำกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด (หนังสือรับรองกำรควบคุมภำยใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  
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  (2) กำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน (รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำร
ควบคุมภำยใน : ปค.4) 
  (3) กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน (รำยงำนกำร
ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน : ปค.5) 
  (4) ควำมเห็นของผู้ตรวจสอบภำยในเกี่ยวกับกำรสอบทำนกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน 
(รำยงำนกำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของผู้ตรวจสอบภำยใน : ปค.6) 
 3) เสนอรำยงำนผลกำรควบคุมภำยในตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 
 4) น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงงำนและระบบควบคุมภำยใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพมำกขึ้น 
 5) เผยแพร่รำยงำนกำรควบคุมภำยในให้สำธำรณชนได้ทรำบ ณ ที่ท ำกำร และเว็บไซต์ของหน่วยงำนและ
สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงำน 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ  
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณด ำเนินกำร 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 
 2) สรุปข้อมูลผลกำรควบคุมภำยในและจัดท ำแผนปรับปรุงงำนให้มีประสิทธิภำพในกำรป้องกันกำรทุจริต 
โดยกิจกรรมกำรควบคุมภำยในร้อยละ 80 ได้ด ำเนินกำรแก้ไข 
 ผลลัพธ์ 
 1) ระดับควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (ร้อยละ 80 
ในระดับมำก) 

2) กำรเผยแพร่รำยงำนกำรควบคุมภำยในให้สำธำรณชนได้ทรำบ ส่งผลให้กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมโปร่งใส 

3) กำรทุจริตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมลดลงร้อยละ 5 
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ล าดับที่  32 
4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
1. ชื่อโครงการ : มำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 

2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ก ำหนดเป้ำหมำยไว้ว่ำ ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยก ำหนดตัวชี้วัดไว้ว่ำ 
ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่
ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ ๗๓ คะแนน นอกจำกนี้ ยังได้น ำผลกำรประเมิน ITA ไปก ำหนด
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยไว้ว่ำหน่วยงำนที่ เข้ำร่วมกำรประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 
คะแนนขึ้นไป  โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก ำหนดตัวชี้วัดไว้ว่ำ ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทย
ต้องมีคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือ
ได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 57 คะแนน และหน่วยงำนที่เข้ำร่วมกำรประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 
85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้ก ำหนดแผนป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก ำหนดให้กำรปรับ “ระบบ” เพ่ือ
ลดจ ำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงำนภำครัฐเป็นแนวทำงหนึ่งในกำรพัฒนำเพ่ือน ำไปสู่เป้ำหมำย 
“ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนที่มีควำมส ำคัญยิ่งในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เป็น
หน่วยงำนของรัฐภำยใต้โครงสร้ำงกำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรกระจำยอ ำนำจกำรปกครอง ที่
มุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจจำกส่วนกลำงลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในกำรส่งเสริมกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตย เป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชำชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส ำคัญในกำรพัฒนำท้องถิ่นซึ่งน ำไปสู่กำรพัฒนำทั่วทั้งประเทศ  
 ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมจึงได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ในระดับท้องถิ่นเอง จึงก ำหนดด ำเนินมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ดมเพ่ือเป็นป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริตขึ้นในองค์กร 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
2) เพื่อป้องกนักำรทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 หน่วยงำนภำยในขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดมทุกหน่วยงำน (ส ำนักงำน,กองงำน,กลุ่มงำน) 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท ำมำตรกำรและขออนุมัติด ำเนินกำรต่อผู้มีอ ำนำจ 
 2) จัดตั้งคณะท ำงำนเพ่ือบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต  
 3) คณะท ำงำนด ำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรด ำเนินงำน/กำรปฏิบัติหน้ำที่/กำรด ำเนินโครงกำรที่อำจ
ก่อให้เกิดกำรทุจริต 
 4) คณะท ำงำนด ำเนินกำรจัดท ำนวัตกรรม/มำตรกำร/ระบบ/แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ
กำรด ำเนินกำรที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต  
 5) ด ำเนินกำรเผยแพร่ผลกำรประเมินควำมเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง ระดับควำม
เสี่ยง มำตรกำรและกำรด ำเนินกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ช่องทำงอ่ืนๆ  
 6) มีกำรประชุมชี้แจงท ำควำมเข้ำใจมำตรกำรและกำรด ำเนินกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตให้แก่
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตอย่ำงเคร่งครัด 
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7) ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
 8) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณด ำเนินกำร 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส ำนักปลัดองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
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 เรื่อง 
 3) มีกำรเผยแพร่ผลกำรประเมินควำมเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง ระดับควำมเสี่ยง 
มำตรกำรและกำรด ำเนินกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยง อย่ำงน้อย 1 ช่องทำง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 ผลลัพธ์ 
 เรื่องร้องเรียนกำรทุจริต/คดีกำรทุจริตประพฤติมิชอบขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดมลดลง 
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ล าดับที่  33 
4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกฎ ระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องส ำหรับผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กำรบริหำรจัดกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่ำงๆที่สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นได้รับกำรเลือกตั้งมำจำกประชำชนต้องรู้และยึดเป็นแนว
ทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรด ำเนินกำรอย่ำงเคร่งครัด ปัญหำที่เกิดขึ้นเป็นประจ ำไม่ได้เกิดจำกเรื่องขำดควำม
รอบคอบ ควำมช ำนำญ ประสบกำรณ์ หรือขำดควำมรู้ กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่ำงๆ ที่มักมีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่ำนั้น หำกแต่เกิดจำกควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือกำรตีควำม
ข้อกฎหมำย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงผิดๆ ส่งผลให้สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น 
โดยเฉพำะผู้บริหำรท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท ำผิดกฎหมำย ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และท ำให้กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนหรือกำรพัฒนำท้องถิ่นขำดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ส่งผลให้กำรพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่ำช้ำ 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม เพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรยื่นบัญชี
แสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมำยกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และ
แนวทำงกำรปฏิบัติส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเรื่องกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ รวมทั้ง
กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และกฎหมำยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง จึงได้
จัดท ำโครงกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกฎ ระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องส ำหรับผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม ได้เพ่ิมพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมำย ที่เก่ียวข้อง 
 2) เพ่ือพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม ให้มีควำมพร้อมในองค์
ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรรำชกำร 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท ำโครงกำร/แผนงำน  
 2) ก ำหนดกรอบเนื้อหำสำระในกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกฎ ระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องส ำหรับ
ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่น 
 3) จัดเตรียมกำรอบรม ได้แก่ จัดท ำก ำหนดกำร ประสำนวิทยำกร จัดท ำเอกสำรประกอบกำรอบรม 
จัดเตรียมสถำนที่ เชิญกลุ่มเป้ำหมำย ฯลฯ  
 4) อบรมให้ควำมรู้ตำมก ำหนดกำร 
 5) ประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินกำร 
 6) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณด ำเนินกำร 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีกำรจัดอบรมควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องส ำหรับผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่น 
อย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อปี 
 2) ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม มีองค์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรรำชกำร ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม บริหำรรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ควำมโปร่งใสเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบ 
 



83 
 

ล าดับที่  34 
4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริตองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดม 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหำกำรทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหำเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีควำมรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมำกยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้ำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต่อควำมมั่นคงของชำติ เป็นปัญหำล ำดับต้น 
ๆ ที่ขัดขวำงกำรพัฒนำประเทศทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมือง เนื่องจำกเกิดขึ้นทุกภำคส่วนในสังคมไทย 
ไม่ว่ำจะเป็นภำคกำรเมือง ภำครำชกำร โดยเฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจำกภำยนอกสังคมว่ำเป็น
องค์กรที่เอ้ือต่อกำรทุจริตคอรัปชั่นและมักจะปรำกฏข่ำวกำรทุจริตตำมสื่อและรำยงำนของทำงรำชกำรอยู่เสมอ ซึ่ง
ได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสกำรกระจำยอ ำนำจ และควำมศรัทธำต่อระบบกำรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงยิ่ง ส่งผล
ให้ภำพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องกำรทุจริตคอรัปชั่นมีผลในเชิงลบ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
มีนโยบำยใช้หลักธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรบริหำรงำนส่งเสริมให้ภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกำสให้
บุคลำกรภำยในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชำชนสำมำรถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบำะแส เสนอ
ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับกำรทุจริต จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำมำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้กำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว โปร่งใส 
เป็นธรรม 
 2) เพ่ือให้กำรบริหำรงำนของหน่วยงำนเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลและป้องกันกำรทุจริตของหน่วยงำน 
 3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรของหน่วยงำนปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภำคประชำชนและบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) ก ำหนดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริต และก ำหนดเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบด ำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำบุคลำกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่โดยมิชอบ 
 2) ก ำหนดกระบวนกำรขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรร้องเรียน 
 3) ประกำศเผยแพร่กระบวนกำรขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรร้องเรียนให้บุคลำกรและประชำชนทรำบโดย
ทั่วกัน 
 4) ก ำหนดกระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียน/แนวทำงด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตของ
เจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) ก ำหนดกระบวนกำรและข้ันตอนในกำรลงโทษผู้กระท ำผิดกำรทุจริต 
 6) ก ำหนดช่องทำงกำรติดตำมเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรห รือ
ควำมก้ำวหน้ำเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทรำบ 
 7) ก ำหนดกระบวนกำรติดตำม ตรวจสอบผู้กระท ำผิดกำรทุจริตอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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 8) จัดท ำคู่มือ/แนวทำงกำรด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพำะ ต้องแยกออกจำกคู่มือกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนทั่วไป และ
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจำรณำให้มีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้  
  (1) วิธีกำรที่บุคคลภำยนอกจะท ำกำรร้องเรียน  
  (2) ขั้นตอน/วิธีกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน  
  (3) ส่วนงำน/เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ และ 
  (4) ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 
และประกำศเผยแพร่กระบวนกำรขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรร้องเรียนให้บุคลำกรและประชำชนทรำบโดยทั่วกัน 
 9) จัดประชุมให้ควำมรู้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนและ
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจำกช่องทำงกำรร้องเรียนต่ำงๆ ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 10) จัดท ำข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต(i30) 
 11) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณด ำเนินกำร 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีมำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 
 ผลลัพธ์ 
 ภำคประชำชนมีบทบำทในกำรเฝ้ำระวัง และติดตำม ตรวจสอบกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ (พิจำรณำจำก
จ ำนวนข้อร้องเรียนจำกประชำชน,จ ำนวนเบำะแสะที่ประชำชนแจ้งหน่วยงำน) 
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ล าดับที่  35 
4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ส าหรับผู้ร้องเรียน 
1. ชื่อโครงการ : มำตรกำรจัดให้มีระบบและช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลดม 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหำกำรทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหำเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีควำมรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมำกยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้ำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต่อควำมมั่นคงของชำติ เป็นปัญหำล ำดับต้น 
ๆ ที่ขัดขวำงกำรพัฒนำประเทศทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมือง เนื่องจำกเกิดขึ้นทุกภำคส่วนในสั งคมไทย 
ไม่ว่ำจะเป็นภำคกำรเมือง ภำครำชกำร โดยเฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจำกภำยนอกสังคมว่ำเป็น
องค์กรที่เอ้ือต่อกำรทุจริตคอรัปชั่นและมักจะปรำกฏข่ำวกำรทุจริตตำมสื่อและรำยงำนของทำงรำชกำรอยู่เสมอ ซึ่ง
ได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสกำรกระจำยอ ำนำจ และควำมศรัทธำต่อระบบกำรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงยิ่ง ส่งผล
ให้ภำพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องกำรทุจริตคอรัปชั่นมีผลในเชิงลบ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
มีนโยบำยใช้หลักธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรบริหำรงำนส่งเสริมให้ภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกำสให้
บุคลำกรภำยในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชำชนสำมำรถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบำะแส เสนอ
ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับกำรทุจริตขององค์กร จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำมำตรกำรจัดให้มีระบบและช่องทำงกำรรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้มีระบบ/ช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภำพ สะดวก ปลอดภัย ส ำหรับบุคลำกรและ
ประชำชน 
 2) เพ่ือให้กำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว โปร่งใส 
เป็นธรรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภำคประชำชนและบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) พัฒนำระบบและช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์ ให้อยู่บนหน้ำ
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่ำงหำกจำกช่องทำงทั่วไป เพ่ือเป็นกำรคุ้มครองข้อมูลของผู้
แจ้งเบำะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ)และจัดให้
มีช่องทำงกำรติดตำมเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรหรือควำมก้ำวหน้ำเรื่ อง
ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทรำบ 
  2) ด ำเนินกำรให้มีเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำ
บุคลำกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ 
 3) ด ำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรร้องเรียนกำรทุจริตให้บุคลำกรและประชำชนทรำบโดย
ทั่วกัน 
 4) ด ำเนินกำรจัดท ำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่
ของหน่วยงำน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทรำบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณด ำเนินกำร 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีระบบและช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตที่สะดวกรวดเรว็และปลอดภัยส ำหรับผู้ร้องเรียน 
 ผลลัพธ์ 
 ภำคประชำชนมีบทบำทในกำรเฝ้ำระวัง และติดตำม ตรวจสอบกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ (พิจำรณำจำก
จ ำนวนข้อร้องเรียนจำกประชำชน,จ ำนวนเบำะแสะที่ประชำชนแจ้งหน่วยงำน) 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคม

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

1 มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลคม" 1 0.00

2 โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 1 0.00

3 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกค

รองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น

1 0.00

4 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 1 0.00

5 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 1 0.00

6 โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคม 2 0.00

7 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 2 0.00

8 มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 2 0.00

9 มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลคม 2 0.00

10 โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 2 0.00

11 มาตรการ NO Gift Policy 2 0.00

12 มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคมด้วย

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

2 0.00

13 มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 2 0.00

14 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 2 0.00



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคม

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

15 มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลคม 2 0.00

16 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” 2 0.00

17 กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี” 2 0.00

18 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลคม 2 0.00

19 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคม 2 0.00

20 มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 2 0.00

21 กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคม” 2 0.00

22 มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลคม 3 0.00

23 กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 3 0.00

24 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคม 3 0.00

25 มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคม 4 0.00

26 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคม 4 0.00

27 มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคม 4 0.00

28 โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 4 0.00

29 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 4 0.00

30 กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 4 0.00



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคม

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

31 ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวลจริยธรรม *1 50,000.00

32 ขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนท้องถิ่น *1 100,000.00

33 ส่งเสริมการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (ตามแนวพระราชดำริ) *1 500,000.00

34 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม *1 50,000.00

35 จัดเวทีการประชุมประชาคมตำบล *3 30,000.00

รวมทั้งสิ้น 730,000.00 35 35 35 35

** ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

ชื่อ - สกุล ผู้ออกรายงาน นางสาวอมรา แย้มงาม

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต

มิติ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส

มิติ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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