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คำนำ 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดจนแสดงให้
เห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม อันจะ
ส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำงานของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนได้พัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนำหลักธรรมาภิบาลสำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน เป้าหมาย และประโยชน์ของการจัดทำแผน 
 ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการใน 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิต ิรวมทั้งสิ้นจำนวน 29 โครงการ ดังนี้ 
  มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จำนวน  3  โครงการ 
  มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จำนวน  19  โครงการ 
  มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จำนวน  2  โครงการ 
  มิติที ่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวน  5  โครงการ 
 ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย
ขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะนำไปสู่เป้าหมายของแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
สิงหาคม 2565 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้จัดทำแนวทางการประเมิน

ความเสี่ยงการทุจริต โดยมีขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
การกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนงานหรือโครงการที่ทำการ
ประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือด้านโอกาสและด้านผลกระทบและการให้คะแนน
ทั้ง 2 ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้ 

• โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง
ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่เกิดเหตุการณ์นั้น ๆ 

• ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนจากความเสี่ยงนั้น โดย
สามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน 

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
1. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 
 

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 

5 โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี 

4 โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี 

3 โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี 

2 โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี 

1 โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี 
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2. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) 
2.1 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ทางด้านการเงิน 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

5 ความเสียหายตั้งแต่  100,000  บาท  ขึ้นไป 

4 ความเสียหายตั้งแต่  10,000  บาท  ถึง  100,000  บาท 

3 ความเสียหายตั้งแต่  5,000  บาท  ถึง  10,000 บาท 

2 ความเสียหายตั้งแต่  1,000  บาท  ถึง  5,000  บาท 

1 ความเสียหายตั้งแต่  1,000  บาท  หรือน้อยกว่า 

*พิจารณากำหนดตามบริบทงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
 
2.2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

5 เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม 

4 ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว 

3 อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ 

2 หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง 

1 ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส 

*คำอธิบาย : ระดับ 2 คือ ระดับความรุนแรง 1-2 ระดับ ระดับ 3 คือ ระดับความรุนแรง 1-3 เป็นต้น 
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3. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) 

Risk Score 

โอกาสเกิด 
(Likelihood) 

ผลกระทบ (Impact) 

1 2 3 4 5 

5 สูง สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก 

4 ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 

3 ต่ำ ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 

2 ต่ำ ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก 

1 ต่ำ ต่ำ ปานกลาง สูง สูง 

 
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทุจริต 

สีเขียว หมายถึง  ความเสี่ยงระดับต่ำ 

สีเหลือง หมายถึง  ความเสี่ยงระดับปานกลาง 

สีส้ม หมายถึง  ความเสี่ยงระดับสูง 

สีแดง หมายถึง  ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
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ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ตารางท่ี 1 การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับ
ความรุนแรงของของความเสี่ยงการทุจริต 

ลำดับ
ที ่

ขั้นตอนการดำเนินงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
Risk Score (L x I) 

Likelihood 
(L) 

Impact 
(I) 

Risk Score 
(L x I) 

1 การบริหารงานของหน่วยงาน 
และการปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบาย
ของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งอาจขัดต่อ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติ
ตามนโยบายของผู้บรหิาร โดยไมม่ี
กฎระเบียบรองรับ 
3. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้
ความสำคญักับการปฏิบัติงาน เอา
งานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบตัิงาน 

3 
 
 
2 
 
 
4 

2 
 
 
3 
 
 
1 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 

2 การบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง โยกยา้ย โอน 
เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการ
มอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่
พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงิน
เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อน
ตำแหน่ง  มีการรับบคุคลที่เป็นเครือ
ญาติ และเรยีกร้องรับผลประโยชน์
ในการเข้าทำงาน 

3 1 ปานกลาง 

3 การบริหารการเงิน งบประมาณ 
การจัดซื้อจดัจ้าง การบริหาร
พัสดุ และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของทางราชการ และ
การใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

1. การบริหารการเงิน งบประมาณ 
การจัดซื้อจดัจ้าง การจดัหาพัสดุ ไม่
เป็นไปตามระเบียบที่เกีย่วข้อง 
หรือไมเ่ป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือ
ใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ  
2. นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตน และการใช้รถยนต์
ส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตน 
การออกนอกเส้นทาง โดยทีไ่มไ่ด้รบั
อนุญาตเดินทาง 

3 
 
 
 
 
4 

2 
 
 
 
 
1 

ปานกลาง 
 
 
 
 

ปานกลาง 
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ลำดับ
ที ่

ขั้นตอนการดำเนินงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
Risk Score (L x I) 

Likelihood 
(L) 

Impact 
(I) 

Risk Score 
(L x I) 

4 การให้บริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชน 

1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน
ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้
สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการ
ติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วข้ึน 
2. มีการเรยีกรับเงินพิเศษจากผู้
ขอรับบริการนอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ
ให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมตัิ
อนุญาต ิ
3. ให้บริการไมเ่ป็นไปตามมาตรฐาน 
เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่
กำหนดไว้   
 

3 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
1 

2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 

ปานกลาง 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 
 

ปานกลาง 
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ตารางท่ี 2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ลำดับ 
ที ่

ขั้นตอน 
การดำเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 การบริหารงานของ
หน่วยงาน และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. ผู้บริหารดำเนินการตาม
นโยบายของตนเอง 
แทรกแซงการปฏิบตัิงาน
ของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งอาจขัดต่อ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. บุคลากรของหน่วยงาน
ปฏิบัติตามนโยบายของ
ผู้บริหาร โดยไมม่ี
กฎระเบียบรองรับ 
3. บุคลากรของหน่วยงาน
ไม่ให้ความสำคญักับการ
ปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัว
มาทำท่ีทำงาน ขาดความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบตัิงาน 

ปานกลาง 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 

ปานกลาง 
 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมสู่น 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วน
ตำบลแมสู่น 
3. มาตรการส่งเสริมการปฏิบตัิงาน
ตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแมสู่น 
4. กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่
บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผูท้ำ
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรม
ของระบุช่ือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

5. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการ
นำหลักคณุธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารด้วยการจดัทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
6. มาตรการส่งเสริมคณุธรรมและ
ความโปร่งใสขององค์การบริหารสว่น
ตำบลแมสู่น  
7. มาตรการประเมินความคุ้มค่าใน
การบริหารงานของหน่วยงาน 
8. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 
9. โครงการจัดทำคูม่ือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหนา้ที่
องค์การบริหารส่วนตำบลแมสู่น 
10. มาตรการออกคำสั่งมอบหมาย
ของระบุช่ือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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ลำดับ 
ที ่

ขั้นตอน 
การดำเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

11. มาตรการกระจายอำนาจของระบุ
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
12. โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบ
ภายในประจำป ี
13. กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
14. มาตรการบริหารจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตของระบุช่ือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2 การบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง โยกยา้ย 
โอน เลื่อนตำแหน่ง/
เงินเดือน และการ
มอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม 
เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการ
เรียกรับเงินเพื่อให้ไดร้ับการ
แต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง  
มีการรับบคุคลที่เป็นเครือ
ญาติ และเรยีกร้องรับ
ผลประโยชน์ในการเข้า
ทำงาน  

ปานกลาง 1. มาตรการสรา้งความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
2. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3. มาตรการนำผลการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลือ่น
เงินเดือน ของบุคลากร 
 
 

3 การบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจดัซื้อจัด
จ้าง การบริหารพัสดุ และ
การใช้ประโยชน์ทรัพยส์ิน
ของทางราชการ และการใช้
รถยนต์ส่วนกลาง 

1. การบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจดัซื้อจัด
จ้าง การจัดหาพสัดุ ไม่
เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่
เกิดประโยชน์กับราชการ  
2. นำทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วน
ตน และการใช้รถยนต์
ส่วนกลางไปใช้ประโยชน์
ส่วนตน การออกนอก
เส้นทางทีไ่มไ่ด้ขออนุญาต
เดินทาง 

ปานกลาง 
 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 

1. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี” 
2. กิจกรรมวิเคราะหผ์ลการจดัซื้อจัด
จ้างประจำป ี
3. มาตรการป้องกันผลประโยชน์    
ทับซ้อนของหน่วยงาน 
4. มาตรการป้องกันการใช้จ่าย
งบประมาณที่ไมส่มควร ผดิ
วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
5. โครงการเสริมสรา้งความโปร่งใสใน
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
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ลำดับ 
ที ่

ขั้นตอน 
การดำเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

 6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร 
ด้านการเงินการคลัง การบญัชี และ
พัสดุองค์การบรหิารส่วนตำบลแมสู่น 
 

4 การให้บริการสาธารณะ/
บริการประชาชน 

1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน
ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ
การให้สิทธิพิเศษแก่คนบาง
กลุ่ม หรือมีการตดิสินบน
เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น 
2. มีการเรยีกรับเงินพิเศษ
จากผู้ขอรับบริการ
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
ปกติ เพื่อแลกกับการ
ให้บริการ หรือการพิจารณา
อนุมัติอนุญาต ิ
3. ให้บริการไมเ่ป็นไปตาม
มาตรฐาน เช่น ใช้เวลา
ให้บริการนานกว่าที่กำหนด
ไว้   

ปานกลาง 1. มาตรการ NO Gift Policy 
2. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจรติ
ของหน่วยงาน 
3. มาตรการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ 
และกำกับตดิตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแมสู่น 
4. โครงการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแมสู่น 
5. กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อ
ราชการ 
6. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ 
หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สูน 
7. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารกิจการของ
ระบุช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8. มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนของระบุช่ือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์

ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความ
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มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนด
ตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้นำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่
เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 
- 2570) ได้กำหนดตัวชี ้ว ัดไว้ว ่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู ้การทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน และ
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป   

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

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อำนาจจากส่วนกลางลงสู ่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย      
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปราศจากการทุจริต นำเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลัก
แห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พื้นที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
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 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนจึงให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ควบคู่ไปกับการป้องกันการทุจริต โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและนำไปสู่การ
ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เพื ่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน       
(พ.ศ. 2566 – 2570) อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่กำหนดไว้ว่า ในปี 
พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 
รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 
1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน   

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
(1) เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนต่อสาธารณชน  

  (2) เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) เพื ่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

(4) เพื ่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต              
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(5) เพื ่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ส ูนที่ มี
ประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต 

4. เป้าหมาย 

 (1) คดีทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนลดลง ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2570  
 (2) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนมีคะแนน ITA เพ่ิมข้ึนและผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนน
ขึ้นไป) ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ITA) /องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA (85 คะแนนขึ้นไป) และมีคะแนน ITA 90 คะแนนขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ผ่านเกณฑ์ ITAแล้ว) 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
จำนวนคดีทุจริต
ลดลง 
(คำนวณจากปี 2565) 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

คะแนน ITA 80 คะแนน 80 คะแนน 85 คะแนน 85 คะแนน 90 คะแนน 
 

5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
(1) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนได้แสดงเจตจำนงสุจริตต่อสาธารณชน  
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  (2) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนมีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมจีิตสำนึกและความตระหนัก
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ  

(3) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนมีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส 
และตรวจสอบได้  

(4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล    
แม่สูน 

(5) เพื ่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนที ่มี
ประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12 

 

ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบด้วย 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจำนวน 30 โครงการ ดังนี้  

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การเสริมสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแกบุ่คลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น 
และฝ่ายประจำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน” 
2) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่สูน 
 

- 
 

100,000 
 
 

- 
 

100,000 
 
 

- 
 

100,000 
 
 

- 
 

100,000 
 
 

- 
 

100,000 
 
 

 

 1.2 การเสริมสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแกป่ระชาชนทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น 

3) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน 
องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรม
ของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

 

 รวม จำนวน 3 โครงการ จำนวน 100,000 บาท จำนวน 100,000 บาท จำนวน 100,000 บาท จำนวน 100,000 บาท จำนวน 100,000 บาท  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการด้วยความ
โปร่งใส 

2.1 การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) ) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ด้านการเงิน
การคลัง การบัญชี และพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สูน 
5) มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตาม
การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่สูน 

30,000 
 
 
- 
 
 

30,000 
 
 
- 

30,000 
 
 
- 

30,000 
 
 
- 

30,000 
 
 
- 

 

 2.2 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 

6) มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมา
ใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่สูนด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
7) มาตรการ NO Gift Policy 
8) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน” 
9) มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อน
เงินเดือน ของบุคลากร 
10) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี” 
11) กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจำปี” 
12) มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่สูน 
13) มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร 
ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 

- 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

14) โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรพัย์สิน
ของทางราชการ 
15) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
16) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
17) มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
18) มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
 

- 
 

25,000 
 
- 
- 
 
- 
 
 

- 
 

25,000 
 
- 
- 
 
- 
 

 

- 
 

25,000 
 
- 
- 
 
- 
 
 

- 
 

25,000 
 
- 
- 
 
- 
 
 

- 
 

25,000 
 
- 
- 
 
- 
 
 

 2.3 มาตรการลดการใช้
ดุลพินิจในการปฏบิัติงาน 

19) โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
20) มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่สูน 
21) มาตรการกระจายอำนาจขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่สูน 
 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

 

 รวม จำนวน 18 โครงการ จำนวน 55,000 บาท จำนวน 55,000 บาท จำนวน 55,000 บาท จำนวน 55,000 บาท จำนวน 55,000 บาท  

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

22) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
กิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแมสู่น 
23) โครงการ อบต.พบประชาชน 

- 
 

65,000 

- 
 

65,000 

- 
 

65,000 

- 
 

65,000 

- 
 

65,000 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 3.2 การรับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

24) มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
 

- - - - -  

 รวม จำนวน 3 โครงการ จำนวน 65,000 บาท จำนวน 65,000 บาท จำนวน 65,000 บาท จำนวน 65,000 บาท จำนวน 65,000 บาท  
4. การยกระดับกลไก
การตรวจสอบการ
ดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายใน และการ
บริหารความเส่ียงการ
ทุจริต 

25) โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 
26) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
27) มาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 

 4.2 การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

28) โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่สูน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  

 4.3 มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

29) มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบรหิารส่วนตำบล
แม่สูน 
30) มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่สูน 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

 รวม จำนวน 6 โครงการ จำนวน 30,000 บาท จำนวน 30,000 บาท จำนวน 30,000 บาท จำนวน 30,000 บาท จำนวน 30,000 บาท  

รวมทั้งสิ้น จำนวน 30 โครงการ จำนวน  250,000  บาท จำนวน  250,000  บาท จำนวน  250,000  บาท จำนวน  250,000  บาท จำนวน  250,000  บาท  
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ส่วนที่ 3  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

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

มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
################################################################################ 
 

1.1 การเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

1.1.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ และการ
ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม 

ลำดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สูนโดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโ ทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระทำ นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี ่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื ่นใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกำหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่
และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรนำแนวทางการ
ดำเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนองค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่สูน จึงได้จัดทำมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่สูน” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำทุกระดับนำไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื ่อเป็นเครื ่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการ ให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
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 2) เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กร  ระดับบุคคล
และเป็นเครื ่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เพื ่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3) เพื่อทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 4) เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคม ตามลำดับ 
 5) เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 84 คน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ 
 2) กำหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับบุคคลในองค์กรและ
สาธารณชน 
 3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดำเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด 
 4) ดำเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด 
 5) ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชน
ให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื ่อง 
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด) 
 6) ประเมินและติดตามผลการดำเนินการ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 งานการเจ้าหน้าที่ 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
  2) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป  มีความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล)  
 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่สูน ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน (สำรวจโดยใช้แบบประเมิน
ติดตามผล) 
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1.1.3 เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
 

 

ลำดับที่ 2 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ 
ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ 
โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่ง เสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ   
สร้างวิสัยทัศน์และการปรับเปลี่ยนทัศนคติของราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการ
เรียนรู้ ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้
เกิดผล สัมฤทธิ์ ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่
การ ปฏิบัติงาน ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่จาก
การที่ยึด แนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกำหนดเป็น
หลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ รู้อย่างสม่ำเสมอ 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ      
จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการ
จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ นำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
รวมถึงอบรมให้ความรู้เรื่องวินัยพนักงานส่วนตำบล เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนา จิตสำนึกแก่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมในการปฏิบัติหน้าที่ มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ มีจิตสำนึกต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบและมุ่งปฏิบัติงาน
เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์  

1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และทักษะในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  

2) เพื่อให้ผู ้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับการกำหนดตัวชี้ว ัดรายบุคคล และ        
ค่าเป้าหมายด้วยวิธีการต่างๆ 

3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น 
สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  

4) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยและ
ความโปร่งใสในการทำงาน 
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5) เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม วินัย การรักษาวินัยและความโปร่งใส
ในการทำงาน 

6) เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการปฏิบัติหน้าที่ มีพฤติกรรม
ที่สร้างสรรค์ มีจิตสำนึกต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบและมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตลอดจนผู้ติดตามผู้สังเกตการณ์ จำนวน 131 คน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม กำหนดจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

2) จัดทำโครงการและเสนออนุมัติโครงการ  
3) แต่งตั้งคณะทำงานในการดำเนินโครงการ 
4) ประสานงานติดต่อวิทยากร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและจัดสถานที่ฝึกอบรม 
5) ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการและกำหนดการที่กำหนดไว้  
6) ประเมินผลโครงการและรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 จำนวน 100,000 บาท       
8. ผู้รับผิดชอบ 
 งานการเจ้าหน้าที่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง 
2) บุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจหลักการปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้

แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 1)  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างวิธีการต่างๆ 

2)  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล และค่าเป้าหมายด้วย  
3)  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ 

พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  
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4)  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใส 
ในการทำงาน  

5)  ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการเพิ่มพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม วินัย การรักษาวินัย 
และความโปร่งใสในการทำงาน 

6)  ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการปฏิบัติ 
หน้าที่ มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ มีจิตสำนึกต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบและมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่
ประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 

 1.2.3 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

ลำดับที่ 3 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
2. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันสำคัญ
ในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดำ รงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสำคัญของการทำความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทำความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่สูน ผู้ที ่ทำคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน     
อย่างสม่ำเสมอ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต 
และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทำ
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณ
เพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทำคุณประโยชน์ และควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และ
จัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่สูน 
 2) เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 3) เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่สูน มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
 2) ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน  
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือก
บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
 2) คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทำความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 
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 3) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ
คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 
 4) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ้าหน้าที่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 จำนวนบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่สูน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็น
คุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือส่วนรวมและมีคุณธรรมและจริยธรรม  
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################################################################################# 

มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
################################################################################# 
2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ 
 

ลำดับที่ 4 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ด้านการเงินการคลัง การบัญชี และพัสดุองค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่สูน 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแล และจัดทำบริการ 
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น มีอิสระในการกำหนดนโยบาย การบริหารการจัดบริการ 
สาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะโดยต้ อง 
คำนึงถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาของจังหวัด และเชื่อมโยงกับนโยบายพัฒนาของรัฐบาลด้วย ดังนั้นการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะพัฒนาให้มีประสิทธิภาพได้ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านต่างๆเนื่องจากบุคลากรด้านการคลังท้องถิ่น ผู้ซึ่งมีหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
ด้านการเงินการคลังต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง ระเบียบวิธีการงบประมาณ ขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่มีความละเอียด รอบครอบ มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว แล้วเสร็จตาม กําหนดเวลา 
ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ประกอบกับในปัจจุบันนี ้การบริหารงานด้านการคลัง ท้องถิ่น 
บุคลากรนอกจากจะต้องทราบเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการเงินการคลังแล้ว ต้องเรียนรู้ว่า แนวโน้มการ
บริหารงานด้านการคลังท้องถิ่นในอนาคตจะเป็นแบบใด ทำงานอย่างไรให้ประชาชนมีความพึง พอใจและมี
ความสุข และปราศจากข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ดังนั้นบุคลากรด้านการคลัง ท้องถิ่นจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หนังสือ สั่งการต่างๆ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปทำงานให้เกิดความสำเร็จ มี ประสิทธิภาพ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม เพิ่มพูน 
ทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในองค์กร จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ด้านการเงิน 
การคลัง การบัญชี และพัสดุ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความรู้ด้าน 
ระเบียบงานคลังท้องถิ่น เพ่ิมทักษะการทำงาน มีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หนังสือ 
สั่งการต่างๆ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้านการเงินและบัญชี งบประมาณ พัสดุและการจัดหา 
ประโยชน์ในทรัพย์สิน รวมถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันสำหรับผู้เข้าอบรม และ 
สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
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3. วัตถุประสงค์ 
 1) เข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงเข้าใจในขั้นตอนวิธีปฏิบัติ 
เกี ่ยวกับการบริหารงานการเงิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การพัสดุ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
ตลอดจนการดำเนินการด้านความรับผิดทางละเมิด ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2) มีขีดความสามารถและสมรรถนะด้านการเงินการคลังที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน  
3) สามารถระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการปฏิบัติงานได้ 
4) ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อ 

การปฏิบัติราชการ  
5) เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงาน อันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจถึงหลักเกณฑ์ วิธีการขั้นตอนในการ

ปฏิบัติงานของทางราชการ และไม่ต้องเสี่ยงต่อการกระทำผิดต่อกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
6) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการพัฒนาศักยภาพ ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน พร้อม ทั้ง

มีแนวทางแก้ไขท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้  
7) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ในระหว่าง 

การอบรมด้านการคลังท้องถิ่น 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ และรับผิดชอบด้านพัสดุของกอง / ฝ่ายงาน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) ดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมการอบรม 

2) จัดทำโครงการเพื่อขอรับความเห็นชอบและอนุมัติโครงการ 
3) ติดต่อและประสานงานวิทยากร 
4) ติดต่อประสานงาน เพื่อขอความร่วมมือเกี่ยวกับบุคลากรยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ สถานที่ใน

การจัดอบรม 
5) จัดทำรายละเอียดโครงการฝึกอบรม แผนการอบรม เพ่ือแจ้งบุคลากรที่จะเข้าอบรม  
6) นําเนินการจัดอบรมตามแผนที่กำหนดไว้ 
7) ประเมินผลการดาเนินโครงการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 จำนวน 30,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านการเงินการคลัง การบัญชี และพัสดุที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร ไม่น้อย

กว่า 1 ครั้งต่อปี 
 2) บุคลากร มีองค์ความรู้ด้านการเงินการคลัง การบัญชี และพัสดุที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ
หน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ทำแบบทดสอบ/แบบประเมิน) 

ผลลัพธ์ 
 1) ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และ 
สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กรและท้องถิ่น 

2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในสิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรม
สงสัยในประเด็นต่างๆ สอบถามและได้รับคำตอบ และนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้  

3) ผู ้เข้าร่วมฝึกอบรมได้มีการแลกเปลี ่ยนข้อคิดเห็นซึ ่งกันและกัน มีทัศนคติที ่ดีต่อกัน มีความ 
สัมพันธภาพกันมากข้ึน สามารถประสานความร่วมมือในการทำงานระหว่างองค์กรด้วยกันมากข้ึน 
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 2.1.3 การเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ลำดับที่ 5 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหา
รายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่ องค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่สูน จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนได้ จึงได้จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และ
มาตรการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เพื่อให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับที่กำหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดไว้   เช่น 
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ     
จัดจ้าง ฯลฯ 
 2) เพื่อกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีกำหนด  

3) เพื่อกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

4) เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 

2) ประชุมคณะทำงานฯ  
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2.1) กำหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับ
สาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ และ
ช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
  2.1.1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูล
ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าว
ประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  

2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดำเนินงาน  รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ E – Service  

2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงาน
การกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการ
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

2.2) กำหนดแนวทาง/มาตรการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน  

3) ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 

4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่สูน ให้ผู้บริหารทราบ 

 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารทั่วไป 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

   - ข้อมูลพื้นฐาน 
   - การบริหารงาน 
   - การบริหารเงินงบประมาณ 
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   - การส่งเสริมความโปร่งใส 
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดไว้   

 3) กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับท่ีกำหนด  

4) กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ำกว่า

ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 
2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
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2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
 2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

 

ลำดับที่ 6 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับท้องถิ่น และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่สำคัญในการสร้าง วัฒนธรรมสุจริต 
รวมทั้งผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จึงได้มีการดำเนินการจัดทำมาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน แสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมา
ใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

2) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน สู่การรับรู้ของสาธารณชน  

3) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่สูน  
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  
 2) ประชาชน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ 
 2) กำหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
 3) จัดทำประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร 
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 4) ผู้บริหารกำหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตฯ 
 4) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่กำหนด 
 5) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 6) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
 7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่กำหนด 
 8) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 10) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 งานการเจ้าหน้าที่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
 2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
 3) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่สูน พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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2.2.2 การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

ลำดับที่ 7 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 
2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ” 
 อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้กำหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา 
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการ
กระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่  การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน   
2) เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลแม่สูน มีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดทำมาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” 
 2) จัดทำประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
 3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy  
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 4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน 
 5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 งานนิติการ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จำนวน 1 ฉบับ 
2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน  
3) ดำเนินการตามแนวทาง NO Gift Policy จำนวนร้อยละ 100 (สำรวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบ

สำรวจ) 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เรื่องสินบน 
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ลำดับที่ 8 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการ
ใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่สูน จึงได้ดำเนินกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน  
5. วิธีดำเนินการ 
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น โดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู ้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั ่นกรองการประเมินผลการปฏิบัต ิราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการเสนอมา  
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 งานการเจ้าหน้าที่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (สำรวจ
โดยแบบประเมิน) 
 ผลลัพธ์ 
 ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง 
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ลำดับที่ 9 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการ
เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล รวมทั้งให้ความสำคัญกับผล
ของการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอีกด้วย จึงส่งเสริมให้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของตนเอง โดยมีการประเมินบุคคล โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งที่ปฏิบัติ และประโยชน์ที่หน่วยงานได้รับจากการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้
นั้นตามประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลที่ กจ.กท. หรือ ก.อบต. กำหนด 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดทำมาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ 
และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
 2) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจจากการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนข้ัน 
เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 
 2) จัดทำประกาศและแนวทางในการดำเนินการตามมาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้
ทราบทั่วกัน 
 3) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 5) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั ่นกรองการประเมินผลการปฏิบัต ิราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 7) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการเสนอมา  
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 งานการเจ้าหน้าที่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
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ลำดับที่ 10 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม
และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดทำกิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี” เพ่ือติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิด
ความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
และดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็น
เรื่องสำคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเป็นต่อการบริหารงาน
ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนมีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้าใน
การเบิกจ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
 2) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 3) เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงานควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 2) จัดประชุมบุคลากรทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน/ประจำไตรมาส 
 3) จัดตั้งคณะทำงานเพื ่อตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง 
(Cross Check) 
 4) ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่คณะทำงานกำหนด 
 5) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
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7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ฝ่ายการเงิน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้า/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
 2) มีการดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง (Cross 
Check)  
 ผลลัพธ์ 
 ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณลดลงร้อยละ 80  
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ลำดับที่ 11 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนจึงได้ดำเนินกิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี” เพ่ือ
ปรับปรุงการจัดหาพัสดุให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2) เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ 
 3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 3) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 4) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณถัดไป 
 5) เผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรของหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบทั่วกัน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

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

 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณถัดไปลดลง  



  

 
41 

 

ลำดับที่ 12 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กำหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
รวมทั้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได้
กำหนดการดำเนินการเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  
 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการ
ดำเนินการที ่ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดทำ “มาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน” 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 2) เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3) เพื่อป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
 2) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่สูน และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
 3) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดหาพัสดุ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
 4) ปรับปรุงขั้นตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
 6) รายงานผลการดำเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีประกาศใช้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 1 ฉบับ 

ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 
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ลำดับที่ 13 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน จึงให้ความสำคัญกับการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณที่มีความ
คุ ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน จึงได้จัดทำ “มาตรการป้องกันการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ” 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเสริมสร้างการใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน และเกิดประสิทธิภาพ 
 2) เพื่อป้องกันการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
 2) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร 
ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
 3) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ กำหนดให้มีขั ้นตอนการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินใน
ประเด็น ดังนี้ 
  - ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
  - เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานหรือไม่  
  - เกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่าในการดำเนินหรือไม่ 
  - ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
 4) ปรับปรุงขั้นตอนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการที่กำหนด 
 5) ดำเนินการตามมาตรการ 
 6) รายงานผลการดำเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีประกาศใช้มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
จำนวน 1 ฉบับ 

ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ลดลง  
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ลำดับที่ 14 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที ่และกฎหมายที ่กำหนดไว้ ดังนั ้น การที ่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ ่นจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให้การบริหารการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อให้มีการบริหารทรัพย์สินของทางราชการที่โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารทรัพย์สินของหน่วยงาน 
 2) เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) บุคลากรของหน่วยงาน 
 2) ประชาชน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ
กฎหมาย โดยกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผย
และตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
 2) จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของ
ราชการ  
 3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน 
แผนผังขั้นตอนในการดำเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่างๆ 
 4) ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ โดยวางระบบการจัดทำระเบียนการเบิกทรัพย์สินของราชการ ทะเบียน
การยืมทรัพย์สินของราชการอย่างเป็นระบบ 
 5) รายงานผลการดำเนินงาน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 งานบริหารทั่วไป 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการกฎหมาย 
อย่างน้อย จำนวน 1 ฉบับ 
 ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการ ลดลง 
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ลำดับที่ 15 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่สูน  
2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2542 ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้มี
อำนาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  ทั้งนี้
การเพิ่มขึ้นของประชากร ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ได้มากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้น
การให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได้จัดทำโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
 2) เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่สูน 
 3) เพื่อสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  1.4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
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  1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2) จัดทำระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการใน
รูปแบบที่ง่ายและสะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุ่มแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร 
 3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน  

4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง 

5) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทราบผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจาย
ข่าวเป็นต้น  
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 จำนวน  25,000  บาท        
8. ผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารงานทั่วไป 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  
 มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 

ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ลำดับที่ 16 
 

1. ช่ือโครงการ  : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อำนาจหน้าที ่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ ่น ทั ้งนี ้ การให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมักจะประสบปัญหา
ด้านการอำนวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจำนวน
มากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม 
และการให้บริการไม่เป็นระบบ มีการแซงคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือ
เป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่
กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบั ติงานเกิดความ
จำเป็น และประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั ้งนี ้ ตาม
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน จึงได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลำดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสำหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอำนวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มา
รับบริการ 
 2) เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
 3) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
 4) เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทำการแสวงหาประโยชน์หรือ
กระทำการประพฤติ มิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำคำสั่งคณะทำงานเพ่ือกำหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กำกับการให้บริการ 
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 2) ประชุมชี้แจง แนวทาง กำหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 3) จัดทำบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
 4) ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามลำดับคิว 
 5) จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
 6) สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือนำมาปรับปรุง 
แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ  
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 งานพัฒนารายได ้
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการใช้บัตรคิวสำหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับก่อนหลัง สำหรับหน่วยงานที่ให้บริการ 
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ไม่น้อยว่าร้อยละ 80 ของผู้มาขอรับ
บริการ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
 2) การให้บริการเกิดความโปร่งใส ข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ลดลง 
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ลำดับที่ 17 
 

1. ช่ือโครงการ :  มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่
การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ 
 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนมีการพัฒนาการบริหารงานขององค์กรให้มีความคุ้มค่าเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ ์ต่อภารกิจขององค์กร และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนจึงได้จัดทำมาตรการ
ประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเสริมสร้างการบริหารงานของหน่วยงานเกิดความคุ้มค่า 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานขององค์กร  
 2) กำหนดภารกิจ โครงการ/กิจกรรม การจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ต้องประเมินความคุ้มค่า ก่อนและหลัง
ดำเนินการ เช่น 
  - ภารกิจที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก 
  - งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรให้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
  - วงเงินของการจัดซื้อจัดจ้าง 
  เป็นต้น  
 3) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของ
หน่วยงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
 4) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
 5) ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการให้มีการประเมินความคุ้มค่าตามมาตรการที่กำหนด 
 6) ดำเนินการตามมาตรการ 
 7) รายงานผลการดำเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานทั่วไป 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีประกาศมาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของหน่วยงาน 
2) มีการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของหน่วยงาน 
ผลลัพธ์ 

 จำนวนข้อร้องเรียนด้านการบริหารงานของหน่วยงาน ลดลง 
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2.2.3 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 

ลำดับที่ 18 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการ
ป้องกันการทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ดำเนินการจัดทำ 
“แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570)” เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตตามหลัก      
ธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
5. วิธีดำเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2) ประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต,วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
 3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่กำหนด รวมถึงรายงานการทำ
แผนฯแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯ ให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบ
รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E 
– PlanNACC) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th  เป็นต้น 
 4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ให้แก่
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เก่ียวข้องนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
 7) รายงานผลการดำเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯ ให้แก่ 
สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E – PlanNACC) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช
http//www.nacc.go.th เป็นต้น 
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 8) เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 งานนิติการ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่สูน พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
 2.3.2 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการ
บริการประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น 
 

ลำดับที่ 19 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหนา้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ รวมทั้งภารกิจเกี่ยวกับการบริการ 
สาธารณะแก่ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เป็นจำนวนมาก โดยบุคลากรองค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่นผู้ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานที่หลากหลาย  

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็น
มาตรฐานเดียวกัน โดยคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทํางานที่มี
จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มักจัดทําขึ้น
สําหรับงานที่มีความซับซ้อน มีหลายขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับหลายคน สามารถปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรทําอะไรก่อนและหลัง ควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด กับ
ใคร 

3) เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ เป้าหมายขององค์กร 
4) เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
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 3) จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ยึดถือ
ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้มีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติงานภารกิจใด 
สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
 4) ปิดประกาศคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทราบ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ 
 5) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานทั่วไป 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทำให้การปฏิบัติงาน
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ผลลัพธ์ 

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลง 
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2.3.3 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือ
การดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและ
ประชาชน 

ลำดับที่ 20 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ของเ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายใน
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร 
ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน 
ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้มีอำนาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหาร
กิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำหลักการบริหาร
จัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมี
มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3) เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
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 4) เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤตมิิ
ชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ เช่น คำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 4 ฉบับ 
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้า ส่วน
ราชการ เป็นต้น 
 2) จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 3) จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 งานบริหารงานทั่วไป 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
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ลำดับที่ 21 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการกระจายอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะประสบปัญหาด้าน
การอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการ
กระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสำนัก 
กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้
รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่
สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3) เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4) เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤตมิิ
ชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) ดำเนินการชี้แจงให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบ แก่บุคลากรในหน่วยงาน 

 2) เพ่ิมการมอบอำนาจบางเรื่องให้ระดับรองผู้บริหารหรือพนักงานท้องถิ่นในการอนุมัติ อนุญาต  
 3) จัดทำคำสั่งมอบหมายผู้รักษาราชการแทนกรณีไม่อาจปฏิบัติงานได้  
 4) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ เช่น คำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรี
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มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้า
ส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
 5) กรณีการลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดทำบัญชีสรุปการมอบอำนาจแนบท้ายคำสั่ง  
 6) กรณีอำนาจเฉพาะของผู้บริหารไม่สามารถมอบอำนาจได้ หรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบอำนาจให้ผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ให้จัดทำเป็นคำสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 

 7) จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 8) จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 9) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
 10) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 งานบริหารงานทั่วไป 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีคำสั่งมอบหมายงาน,มอบอำนาจ,รักษาราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
 2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
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################################################################################ 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
################################################################################ 
 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 
 

ลำดับที่ 22 
  

1. ช่ือโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สูน  
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหา
รายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่ องค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่สูนจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน และร่วมดำเนินการโครงการ 
รวมทั้งติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
 2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่างๆ ของตน 
 3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 
 4) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
5. วิธีดำเนินการ 
         1) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ ดังนี้ 
 1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้



  

 
62 

 

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจำนวนสัดส่วนที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ในการบริหารโครงการ/กิจกรรมต่าง โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
      - การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ  
      - การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  
      - การมีส่วนร่วมดำเนินการตามโครงการ 
 1.2) จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.3) เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในการปรับปรุงการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 
 1.5) เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้ันตอนต่อไป 
 1.6) เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 
 1.7) รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

2) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ
การปรึกษาของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับวันเวลาและกำหนดการประชุมสภาท้องถิ่น  
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2566 - 2570   
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  และมี
ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่างๆ  
 2) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  
 ผลลัพธ์ 
 เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการด้านต่างๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
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ลำดับที่ 23 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการ อบต. พบประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันรัฐบาลได้มีการกำหนดนโยบายด้านการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน เพ่ือยกระดับการ 
ให้บริการประชาชนให้เกิดการเข้าถึงประชาชน ความเสมอภาค สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และองค์การบริหาร
ส่วน ตำบลนับว่าเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในระดับรากหญ้า ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศ
มากที่สุด จึงมีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความก้าวหน้าในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ด้าน การศึกษา ด้านศาสนาและวัฒนธรรม อีกทั ้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๔ การ ปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา ๒๕๐ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดูแล จัดทำบริการ สาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบกับ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พุทธศักราช ๒๕๓๗ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๕ พุทธศักราช ๒๕๔๖ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่
ในการพัฒนาตำบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ วัฒนธรรม รวมทั้งการปฏิบัติงานตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ ประชาชน และมีความสอดคล้องกับ ๑) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๕๐ ) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ๒) ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย 
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ๓) แผนพัฒนาท้องถิ่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน จึงได้จัดทำโครงการ อบต. พบประชาชน ขึ้น โดยกำหนดจัด 
กิจกรรมหน่วยเคลื่อนที่ออกไปพบปะประชาชนแต่ละหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลแม่สูน จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน  
เพื่อรับฟังปัญหา เรื่องร้องทุกข์ ความต้องการของประชาชน และให้บริการในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือออกไปพบประชาชนแต่ละหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ตำบลแม่สูน ประชาสัมพันธ์โครงการรับฟังปัญหา 
ความต้องการของประชาชน รับเรื่องร้องทุกข์ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านต่างๆ 

2) เพื่อให้บริการต่างๆ อาทิเช่น บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การจัดเก็บภาษี การขออนุญาต
ต่างๆ บริการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเด็กแรกเกิด (รายใหม่) บริการขอขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพ 
ฯลฯ  

3) เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ได้เข้าใจปัญหาที่แท้จริงของประชาชน และสามารถเข้าไป
แก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงประเด็น 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชน จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน ในเขตพ้ืนที่ตำบลแม่สูน 
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5. วิธีดำเนินการ 
 1) นําเสนอโครงการ 

2) ประชุม/ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3) ประชาสัมพันธ์/ประสานงานหมู่บ้านเตรียมการและเตรียมสถานที ่
4) ออกพ้ืนที่เพ่ือพบปะ ให้ความรู้ และบริการ 
5) ติดตามและรายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 จำนวน 65,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารงานทั่วไป 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่ อย่างเสมอภาค และ
เท่าเทียมกัน   
 ผลลัพธ์  
 1) ได้ออกไปพบปะประชาชน ประชาสัมพันธ์โครงการ รับฟังปัญหาความต้องการ อบรมให้ความรู้ แก่
ประชาชนเกี่ยวกับด้านต่างๆ 

2) ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ตำบลแม่สูน ได้รับบริการด้านต่างๆ  
3) เข้าใจปัญหาที่แท้จริงของประชาชนและเข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงประเด็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
65 

 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

 3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 

ลำดับที่ 24 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนเห็นความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้อง
ทุกข์ และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานบริการ
สาธารณะและการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โปร่งใส จึงได้
จัดทำมาตรการจัดการเรื ่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพื่อกำกับติดตามในการจัดการเรื ่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่อง
ทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็น
ธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ให้
สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล 
และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน
 2) ประชุมคณะทำงานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล   
แม่สูน เพื่อกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3) คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
  3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
  - กำหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่สูน 
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  - กำกับติดตามให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ
ร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
  - กำหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา 
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
  - กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  - กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือ
ความกา้วหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
  3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
  - จัดทำคู่มือหรือแนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤตมิิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอก
จะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื ่องร้องเรียน  ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น 
  - กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
  - กำหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส  
  - จัดทำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
  - จัดทำข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องท่ีดำเนินการแล้ว
เสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ ฯลฯ  
 4) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื ่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู ่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต แนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
      5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สูน ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 6) จัดทำฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และกำหนดกำหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไข
ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  
 7) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
 8) คณะทำงานฯ กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามมาตรการ 
 9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
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 10) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื ่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้
ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 งานนิติการ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
 4) มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทาง
ในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 5) มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ให้
สามารถตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่ างเหมาะสมตาม
มาตรการที่กำหนดไว้ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
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################################################################################ 

มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
################################################################################ 
 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน 

 

ลำดับที่ 25 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี  
2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานใหบ้รรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิม
มูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คำปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกท้ังยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
สำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที ่กำหนด โดยผู ้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ ่งของ
กระบวนการบริหาร เพื่อจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่สูน เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี ่ยงที ่อาจเกิดขึ ้นจนทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 2) เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอำนาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร 
 3) เพื่อนำผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของ
ความสำเร็จของงาน 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
5. วิธีการดำเนินการ 
 1) จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และ
ให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
 2) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 3) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการ
กำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู ้บริหารเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต 
รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสำเร็จของงาน  และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
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 ผลลัพธ์ 
 1) มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 2) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
 3) การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ 5 
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4.1.2 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน 
 

ลำดับที่ 26 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงาน บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที ่ผ ่านมาการบร ิหารงานของหน่วยงานภาคร ัฐ ได้ม ีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถ ูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที ่ทางราชการกำหนดไว้ ซ ึ ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื ่นๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี ่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ ้น และพัฒนาให้ระบบ  
การควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2) เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3) เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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 4) เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
5. วิธีดำเนินการ 

1) แต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 

2) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย 

 (1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
ที่กระทรวงการคลังกำหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  
  (2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน : ปค.4) 
  (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน (รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 
  (4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
 3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 
 4) นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข 
 ผลลัพธ์ 
 1) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 
80 ในระดับมาก) 

2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ  ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส 
3) การทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนลดลงร้อยละ 5 
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4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 

ลำดับที่ 27 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยกำหนดตัวชี้วัดไว้
ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) 
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังได้นำผลการประเมิน ITA ไป
กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 
90 คะแนนขึ้นไป  โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทย
ต้องมคีะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือ
ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้
คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้การปรับ 
“ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือ
นำไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ        
เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง 
ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง จึงกำหนดดำเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่สูนเพ่ือเป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
2) เพ่ือป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนทุกหน่วยงาน (สำนักงาน,กองงาน,กลุ่มงาน) 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ 
 2) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
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 3) คณะทำงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินโครงการที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
 4) คณะทำงานดำเนินการจัดทำนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  
 5) ดำเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และช่องทางอ่ืนๆ  
 6) มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่าง
เครง่ครัด 
 7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 8) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินโครงการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต จำนวน 1 ชุด 
 2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต อย่างน้อยจำนวน 5 เรื่อง 
 3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 ผลลัพธ์ 
 เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนลดลง 
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4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 
ลำดับที่ 28 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
2. หลักการและเหตุผล 

การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลนั้น ต้องมีกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน ต้องรู้
และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความเข้าใจในการ ตีความ
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย และทำให้
การบริหารงานขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
ตลอดจนการบริหารงานไม่สามารถนําเนินการสำเร็จได้ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนเป็นไปตามหลัก ธรรมา   
ภิบาล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ รวมถึง 
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน จึงไดจ้ัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน  
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น  
2) เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนได้เพ่ิมพูนทักษะการประชุมสภาท้องถิ่น และการ

พิจารณาญัตติ 
3) เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนเข้าใจกระบวนการในการบริหารงบประมาณ

รายจ่าย 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน  จำนวน  17  คน 

2) คณะผู้บริหาร 
2.1) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน   จำนวน   1  คน 
2.2) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน  จำนวน   2  คน 

3) ผู้สังเกตการณ ์     จำนวน   7  คน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม กำหนดจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

2) จัดทำโครงการและเสนออนุมัติโครงการ 
3) แต่งตั้งคณะทำงานในการดำเนินโครงการ 
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4) ประสานงานติดต่อวิทยากร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและจัดสถานที่ฝึกอบรม 
5) ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการและกำหนดการที่กำหนดไว้  
6) ประเมินผลโครงการและรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 จำนวน 30,000 บาท       
8. ผู้รับผิดชอบ 
 งานการเจ้าหน้าที่ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
 2) ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้ารับการ
อบรม  

ผลลัพธ์ 
 1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนได้เพิ ่มพูนทักษะการประชุมสภาท้องถิ ่น และ         
การพิจารณาญัตติ 

3) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนเข้าใจกระบวนการในการบริหารงบประมาณรายจ่าย 
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4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ลำดับที่ 29 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่สูน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหา
ลําดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรการ
จัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
 2) เพื ่อให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตของ
หน่วยงาน 
 3) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 2) กำหนดกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียน 
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 3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 4) กำหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) กำหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผู้กระทำผิดการทุจริต 
 6) กำหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 7) กำหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทำผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8) จัดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  
  (1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน  
  (2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน  
  (3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ 
  (4) ระยะเวลาในการดำเนินการ 
และประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 9) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 10) จัดทำข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต(i30) 
 11) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
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 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา
จากจำนวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
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4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สำหรับผู้
ร้องเรียน 

 

ลำดับที่ 30 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่สูน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลําดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจ  และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ดำเนินการจัดทำ
มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สำหรับบุคลากร
และประชาชน 
 2) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้า
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
และจัดให้มีช่องทางการติดตามเรื ่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
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  2) ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที ่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื ่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 3) ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 4) ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีระบบและช่องทางการรับเรื ่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับ       
ผู้ร้องเรียน 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา
จากจำนวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 


