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ค าน า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทํา
แผนต่าง ๆ ให้ สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ที่ จะยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยมีเป้าหมายในการ พัฒนา ประเทศให้“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐาน ทรัพยากร ธรรมชาติยังยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้ง
การพัฒนาคนในทุก มิติและใน ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) 
  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจุบัน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้ โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น และเป็นกลไกหนึ่ง 
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการ สาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งนําไปสู่การพัฒนาทั่ว
ทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริต นําเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติ ให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะ
ประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน โดยยึดหลัก แห่งการปกครองชุมชนของตนเอง
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการกํากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น  

ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม เทศบาลตําบลหย่วนจึงได้แสดง
เจตจํานงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต จัดทําแผนปฏิบัติการ  ป้องกัน
การทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เพ่ือ
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลหย่วน ต่อไป 
 
 
                เทศบาลตําบลหย่วน 

อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 
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ส่วนที่ิ1 
บทน า 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มี

ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทํา
แผนต่าง ๆ ให้ สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย ที่จะยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา ประเทศให้“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากร ธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศใน หลากหลายมิติ ทั้ง
การพัฒนาคนในทุกมิติและใน ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) 
ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กําหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยกําหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ใน อันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 73 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพ่ือให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้นํา ผลการประเมิน ITA ไปกําหนดเป็นตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดย
ในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2570) ได้กําหนดตัวชี้วัด ไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 57 
คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไปองค์กร
เพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนีการรับรู้ การทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) ประจําปี 2563 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 36 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน ซึ่งไม่ เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 แต่ในส่วนของอันดับได้ปรับตัวลดลงเป็นลําดับ 104 จาก
อันดับ 101 ย่อม สะท้อนให้ได้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน 

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจุบัน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้ โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการ  กระจาย
อํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เป็น
หน่วยงานหลัก ในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นถือเป็น
กลไกสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนําไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการ
ทุจริตนําเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว 
ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ 

เทศบาลตําบลหย่วนได้เล็งเห็นความสําคัญและร่วมแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และนําแผนไปสู่การปฏิบัติ
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อย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ือให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความ
โปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี  หรือหลักธรรมาภิบาล 
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน อันเป็นการยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริต  ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วทั้ง
ประเทศ ด้วยการสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริตขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยได้มีกรอบการจัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566- 2570)  
 
1.1ิการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
 (1) การกําหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดบัโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likehood) ระดบั
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดบัของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดย คณะท างานบริหารความเสี่ยงได้
ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดบัโอกาสที่จะเกิดความเสีย่ง (Likehood) ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

ไว้ 5 ระดบั คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สงู และสงู มาก 
หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 

ประเด็นที่พิจารณา ระดับคะแนน 
1 =น้ อ ย
มาก 

2ิ=น้อย 3=ปานกลาง 4ิ= สูง 5ิ= สูงมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likehood) 
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์
ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 

5ปี/ครั้ง 2-3ปี/ครั้ง 1 ปี/ครั้ง 1 - 6 เ ดื อ น /
ครั้งไม่เกิน 5 
ครั้งต่อปี 

1 เดือน/ครั้ง
หรือมากกว่า 

โอกาสที่จะเกิเหตุการณ์ 1     
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
มูลค่าความเสียหาย 0-500บาท 500-1,000

บาท 
1,000-
2,000 บาท 

2,000-
5,000 บาท 

5,000บาท
ขึ้นไป 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง
หน่วยงาน 

1     
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1.2เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต(Risk Score) ส่วนระดับของความเสี่ยง(Degree of 
(Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงองค์กร โดย
ได้กําหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ ต่ํา ปานกลาง สูง และสูงมาก 

โอกาสเกิด 
(Likehood) 

ผลกระทบ (Impact) 
1 2 3 4 5 

5      
4      
3      
2      
1 1     

 หมายเหตุิระดับความรุนแรงแรงของความเสี่ยงิ1ิ= ต่ าิ/2ิ= กลางิ/ิ3ิ= สูงิ/ิ4ิ= สูงมาก  

 
ตารางที่ 1 ประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรง
ของความเสี่ยงการทุจริต 

 
ระดับท่ี 

 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 
ประเด็นความเสี่ยงการ

ทุจริต 

(Risk Score)(LxI) 
(Likehood) (Impact) (Risk 

Score)(LxI) 
1 ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบ

แจ้งหนี้ 
    

      
      

1 
ตารางที่ 2 ประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรง
ของความเสี่ยงการทุจริต 
ล าดับที่ ขั้นตอนการด าเนินงานประเด็นความเสี่ยงด้าน

การทุจริต 
มาตรการการควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริต 

- - - 
   
   

 
*หมายเหตุ เนื่องด้วย ระดับความเสี่ยงการทุจริต ต่ํา จึงไม่ต้องจัดทํามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพ่ิมเติม
เฉพาะขั้นตอนของการดําเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงมาก/สูง/ปานกลาง/ ตามตาราง 1 
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1.2ิหลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงชองชาติ เป็นปัญหาลําดับ
ต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่า เป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจรติคอร์รัปชัน และมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัด
อันดับดังนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลก ที่จัดโดยองค์กรเพ่ือ
ความโปร่งใสนานาชาติ พบว่า ผลคะแนนประเทศไทยระหว่างปี 2555-2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนนจากคะแนน
เต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก เป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียรองจาก
ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จาก
ปี 2558 ได้ลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการ
คอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 
 แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการ
ทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต        พ.ศ.
2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตใน
ประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทําให้การทุ จริตเป็นปัญหาที่สําคัญของสังคมไทย 
ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical 
Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงิน
และมีอํานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝัง   ราก
ลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัย
ทางด้านการทํางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือ
ความพยายามที่ได้กล่าวข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
 เพ่ือให้ความสอดคลองและสงผลตอการบรรลุเปาหมายของแผน 3 ระดับ ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ดังนี้ 

แผนระดับที่ 1 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการภาครัฐ ในประเด็นยุทธศาสตรภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนระดับที่ 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบแผน 

ปฏิบัติการ ปองกันการทุจริตฯ สอดคลองในเปาหมายภาพรวมที่กําหนดไววา “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ”รวมถึงยังสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาและเปาหมายของแผนยอยการปองกันการทุจริตและ
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ประพฤติมิชอบที่กําหนดใหประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต และคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลดลงแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปฏิบัติการ 
ปองกันการทุจริตฯ สอดคลองในระดับวัตถุประสงคและเปาหมายในภาพรวมของแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มุงสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาชน การกํากับ 
การบริหารหนวยงานภาครัฐใหปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตภายใตกรอบธรรมาภิบาล และการเปดเผย 
ขอมูลขาวสารภาครัฐใหประชาชนเขาถึง ตรวจสอบไดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติสอดคลองในระดับ
วัตถุประสงคในภาพรวม เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และเปาหมายใน
ภาพรวม การมีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบไดกระจายอํานาจและ 
มีสวนรวมจากประชาชน รวมทั้ง การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิ
บาลในสังคมไทยนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ สอด 
คลองกับนโยบายที่ 9  เสรมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต ทั้งในระดับวัตถุประสงคเป้าหมายและกล
ยุทธกลา่วคอื 

นโยบายที่ 9 มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และสงเสริมบทบาทและความเขมแข็งของทุก
ภาคสวนในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง และมีเปาหมายที่ใหหนวยงานภาครัฐมี
ระบบปองกันและแกไขการทุจริต และประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัด คือ  
คาดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย และระดับการมีสวนรวม
ของประชาชนในการตอตานการทุจริต กลยุทธเพ่ือขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมายดังกลาว คือ นําหลักธรรมาภิบาล
ไปใชในการบริหารจัดการภาครัฐให้บงเกิดผลเป็นรูปธรรม  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดําเนิน
โครงการของภาครัฐและรณรงคใ์หความรูแกทุกภาคสวนถึงภัยทุจริต 

แผนระดับที่ 3 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ สอดคลองกับแผนปฏิบัติการดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ในประเด็นเปาหมายหลักท่ีกําหนด
ไววา“ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” รวมถึงสอดคลองกับแนวทางและเปาหมายของแผนยอย 
การป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ที่กําหนดให้ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต 
และคดทีีทุ่จรติและประพฤติมิชอบลดลงประกอบดวย 4 มิติ คือ 

มิติที่ 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต 
มิติที่ 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส 
มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงานและให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลา
ของยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) ของเทศบาลตําบลหย่วน 
เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง                                                                                                                                                                                                                                                  
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1.3ิวัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 (1) เพ่ือแสดงเจตจํานงสุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอสาธารณชน 

(2) เพ่ือสรางวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่นปราศจาก
พฤตกิรรมที่สอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

(3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เปดเผย
โปร่งใสและตรวจสอบได 

(4) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริต ใหสอดคลอง 
และเหมาะสมกับวัฒนธรรมทองถิ่น 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพ  
เขมแข็งและลดการทุจริต 
1.4ิเป้าหมาย 
 1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลหย่วน รวมถึงประชาชนใน
พ้ืนที่มีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพื้นท่ี 
ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข้าราชการ 
 3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตําบลหย่วน 
 4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล  
นากระตาม ที่มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม 
 5. เทศบาลตําบลหย่วน มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
1.5ิประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลหย่วนรวมถึงประชาชนใน
ท้องถิ่นมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต 
(Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 2. เทศบาลตําบลหย่วน สามารถบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตัง้แต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสํานึกรักท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลหย่วน ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
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 5. เทศบาลตําบลหย่วนมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกัน
การทุจริต  อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นท่ีเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้า
ระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ิ2 
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ส่วนที่ิ2 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(ิพ.ศ.ิ2566ิ-ิ2570ิ) 

เทศบาลต าบลหย่วนิอ าเภอเชียงค าิจังหวัดพะเยา 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปีิ2566 ปีิ2567 ปีิ2568 ปีิ2569 ปีิ2570 หมาย

เหตุ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

๑  การสร้าง
วัฒนธรรม
สุจริต 

1.1 การเสริมสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น
และฝ่ายประจําของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1.1.1  ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลตําบลหย่วน 

      

1.1.2 โครงการ
ฝึกอบรมการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรของเทศบาล
ตําบลหย่วนเพื่อ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรสุจริต 

      

1.2.3 โครงการ
เสริมสร้าง องค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต 

      

1.2.4  โครงการ
บุคลากรต้นแบบ ด้าน
“บริการเป็นเลิศ” 

      

1.2.5  โครงการเชิดชู
เกียรติบุคลากรที่
ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐาน ด้วยความ
วิริยะอุตสาหะและ
ซื่อสัตย์สุจริต 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

(ิพ.ศ.ิ2566ิ-ิ2570ิ) 
เทศบาลต าบลหย่วนิอ าเภอเชียงค าิจังหวัดพะเยา 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปีิ2566 ปีิ2567 ปีิ2568 ปีิ2569 ปีิ2570 หมาย

เหตุ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

๑  การสร้าง
วัฒนธรรม
สุจริต 

1.2 การเสริมสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1  โครงการ
ส่งเสริมการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- - - - -  

1.2.2 โครงการ
เสริมสร้างค่านิยม
ต่อต้านการทุจริต 

      

1.3 การเสริมสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่เด็ก
และเยาวชน 

1.3.1 การเสริมสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

      

รวม จ านวนิิ8ิิโครงการ       
2. การบริหาร
ราชการด้วย
ความโปร่งใส 

2.1 การเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2.1.1 มาตรการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชน 

      

2.1.2 โครงการ
เสริมสร้างความโปร่งใส
ในการบริหาร
งบประมาณ 

      

2.1.3 มาตรการ
เปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ และกํากับ
ติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะของ
เทศบาลตําบลหย่วน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

(ิพ.ศ.ิ2566ิ-ิ2570ิ) 
เทศบาลต าบลหย่วนิอ าเภอเชียงค าิจังหวัดพะเยา 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปีิ2566 ปีิ2567 ปีิ2568 ปีิ2569 ปีิ2570 หมาย

เหตุ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

2. การบริหาร
ราชการด้วย
ความโปร่งใส 

2.2 มาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส 

2.2.1 มาตรการแสดง
เจตนารมณ์ในการนํา
หลักคุณธรรมมาใช้ใน
การบริหารงานของ
ผู้บริหารเทศบาลตําบล
หย่วนด้วยการจัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 

- - - - -  

2.2.2 มาตรการ NO 
GIFT POLICY 

      

2.2.3 มาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ 
ทต.หย่วน 

      

2.2.4 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 

      

2.2.5 สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

      

2.2.6 กิจกรรม
ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(ิพ.ศ.ิ2566ิ-ิ2570ิ) 

เทศบาลต าบลหย่วนิอ าเภอเชียงค าิจังหวัดพะเยา 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปีิ2566 ปีิ2567  ปีิ2568 ปีิ2569 ปีิ2570 หมาย

เหตุ งบประมาณ งบประมาณ  งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

2. การบริหาร
ราชการด้วย
ความโปร่งใส 

2.2 มาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส 

2.2.7 วิเคราะห์ผล
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประจําปี 
 

- -  - - -  

  2.2.8 มาตรการ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนของทต.หย่วน 
 

       

  2.2.9 โครงการ
เสริมสร้างความโปร่ง
ในในการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

       

  2.2.10 โครงการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการของทต.
หย่วน 

       

 2.3 มาตรการลด
การใช้ดุลยพินิจใน
การปฏิบัติงาน 

2.3.1 มาตรการจัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตเพ่ือยกรับ
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 

       

  2.3.2 มาตรการ 
“จัดทําข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(ิพ.ศ.ิ2566ิ-ิ2570ิ) 

เทศบาลต าบลหย่วนิอ าเภอเชียงค าิจังหวัดพะเยา 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปีิ2566 ปีิ2567 ปีิ2568 ปีิ2569 ปีิ2570 หมาย

เหตุ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

2. การบริหาร
ราชการด้วย
ความโปร่งใส 

2.3 มาตรการลด
การใช้ดุลยพินิจใน
การปฏิบัติงาน 

2.3.3 มาตรการ 
“จัดทําข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการของทต.
หย่วน” 

- - - - -  

2.3.4 โครงการจัดทํา
คู่มือสําหรับประชาชน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

      

2.3.5 มาตรการออก
คําสั่งมอบหมายของ 
ทต.หย่วน 

      

รวม จ านวนิ18ิโครงการ       
3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3.1.1โครงการจัดทํา
เวทีประชาคม 

      

3.1.2 โครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
บริหารกิจการของ
เทศบาลตําบลหย่วน 

      

3.1.3 กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของ ทต.หย่วน 

      

3.1.4 โครงการ
ประชุมสภาสัญจร 

      

 3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับ และตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 มาตรการ
จัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน 
ของทต.หย่วน 
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แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต 
(ิพ.ศ.ิ2566ิ-ิ2570ิ) 

เทศบาลต าบลหย่วนิอ าเภอเชียงค าิจังหวัดพะเยา 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปีิ2566 ปีิ2567 ปีิ2568 ปีิ2569 ปีิ2570 หมาย

เหตุ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.3 ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต  

3.3.1 ส่งเสริมให้มี
เครือข่ายภาค
ประชาชนในการ
ป้องกันตรวจสอบและ
ต่อต้านการทุจริต  

- - - - -  

รวม จ านวนิ6ิโครงการ       
4. การ
ยกระดับกลไก
การตรวจสอบ
การ
ดําเนินงาน
ของทต.หย่วน 

4.1 การจัดวาง
ระบบตรวจสอบ
ภายใน การควบคุม
ภายใน และการ
บริหารความเสี่ยง
การทุจริต 

4.1.1 โครงการจัดทํา
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจําปี 

      

4.1.2 กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

      

4.1.3 มาตรการ
บริหารจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตของ 
ทต.หย่วน 

      

 4.2 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.2.1 โครงการ
ส่งเสริมความรู้ด้านกฎ 
ระเบียบ และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องสําหรับ
ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

      

  4.2.2 กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(ิพ.ศ.ิ2566ิ-ิ2570ิ) 

เทศบาลต าบลหย่วนิอ าเภอเชียงค าิจังหวัดพะเยา 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปีิ2566 ปีิ2567 ปีิ2568 ปีิ2569 ปีิ2570 หมาย

เหตุ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

4. การ
ยกระดับกลไก
การตรวจสอบ
การ
ดําเนินงาน
ของทต.หย่วน 

4.3 มาตรการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต  

4.3.1  มาตรการจัด
ให้มีระบบและช่อง
ทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตของ ทต.หย่วน 

- - - - -  

รวม จ านวนิ6ิโครงการ       
รวมทั้งสิ้น จ านวนิ38ิโครงการ       
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ส่วนที่ิ๓ 
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ส่วนที่ิ3 

มิติที่ิ๑ิิการสร้างวัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1ิิส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลหย่วน 

1.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามทีเ่ทศบาลตําบลหย่วนได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลหย่วน โดยกําหนดกลไกและ
ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางกล่าว ให้ถือว่าเป็นการ
กระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทํานอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. 
ไ ด้ กํ า ห น ด แ น ว ท า ง ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม ป ร ะ ม ว ล จ ริ ย ธ ร ร ม ข้ า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ก ร ณี 
การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดให้ข้าราชการต้องละ
เว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่และไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 
ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรนําแนวทางการดําเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางใน
การถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดั งนั้น  เ พ่ือให้ เกิดความโปร่ ง ใสในการปฏิบัติ งานและเป็นที่ เชื่ อถือไว้ วางใจของประชาชน  
เทศบาลตําบลหย่วนจึงได้จัดทํามาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลหย่วน " 
ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจําทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์ สุจริต  
มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

๒.ิวัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และเป็นสากล 

2) เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคคลและเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่าง ๆ ของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) เพ่ือทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
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4) เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจในขอบเขตระบบ
ความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ 

5) เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน ระบุจํานวน 

กลุ่มเป้าหมาย คน 

๔.ิวิธีการด าเนินการ 

1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติดําเนินการต่อผู้มีอํานาจ 

2) กําหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสําหรับบุคคลในองค์กรและสาธารณชน 

3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดําเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่กําหนด 

4) ดําเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่านิยมสําหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับกฎระเบียบและข้อบังคับอ่ืนๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่กําหนด 

5) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธรณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และ
ร่วมติดตามตรวจสอบ 

6) ประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน 

7) รายงานผลการดําเนินการ 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

๖. งบประมาณด าเนินการ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ 

๗. ผู้รับผิดชอบ 

ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 
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๘. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง 

2) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ  
แนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 

ผลลัพธ์ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานปฏิบัติงานของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลหย่วน (สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

 

1.1.2ิโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรของเทศบาลต าบลหย่วนเพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรสุจริต 

๑. หลักการและเหตุผล 

การดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่  
ความรับผิดชอบแล้ว ต้องมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนําไปสู่การทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสําเร็จขององค์กร 
อย่างยั่งยืนประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

เทศบาลตําบลหย่วนจึงได้ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างจิตสํานึก ให้บุคลากร
ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม 
ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรมอันจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างจิตสํานึกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมในการทํางานอันจะนําไปสู่การทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสําเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน จึงได้
กํ า ห น ด ใ ห้ มี 
การจัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตําบลหย่วน 

๒. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําหลักคุณธรรม จริ ยธรรม  
มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข 

2) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่าง  
ชื่อสัตย์สุจริต 
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๓. กลุ่มเป้าหมาย 

เจ้าหน้าที่ บุคลากรของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน ระบุจํานวนกลุ่มเป้าหมาย คน 

๔. วิธีด าเนินการ 

1) จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ 

2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

3) กําหนดรูปแบบ กําหนดการ และหัวข้อการอบรม 

4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ 

5) ดําเนินการตามรูปแบบและกําหนดการที่กําหนด 

6) รายงานผลการดําเนินการ 

7) เผยแพร่การดําเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

๖. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ 

๗. ผู้รับผิดชอบ 

ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 

๘. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจํานวน 1 ครั้ง 

2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติ 

งานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/ แบบประเมินผล) 

ผลลัพธ์ 
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บุคลากรนําหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร
สุจริตในหน่วยงาน (สํารวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล) 

1.2.3ิโครงการเสริมสร้างิองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

1.หลักการและเหตุผล 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกําหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรม
สุจริต ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไป
ในทางทุจริต 

ดังนั้น เทศบาลตําบลหย่วนจึงได้กําหนดดําเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต
ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลตําบลหย่วน มีความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริต สอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้
เกิดการกระทําการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะนําไปสู่การเป็นองค์กรที่ปลอดทุจริตในที่สุด 

๒.ิวัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ 
ฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป 

2) เพ่ือให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา พนักงานทั่วไปเฝ้าระวัง
การทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต 

๓.ิกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา พนักงานทั่วไป ของเทศบาลตําบลหย่วน
จํานวน ระบุจํานวนกลุ่มเป้าหมาย คน 

๔.ิวิธีด าเนินการ 

1) จัดทําโครงการและขออนุมัติต่อผู้มีอํานาจ 

2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือกําหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล 

3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสํานึกด้านการต่อต้านการทุจริต 

4) นําข้อมูลที่ได้มาจัดทําเป็นสื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรูปแบบที่กําหนด (เช่น แผนพับ จดหมายข่าว  วีดิทัศน์ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) 
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5) ดําเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ตามแนวทาง และช่องทางท่ีกําหนด 

๕.ิระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

๖.ิงบประมาณด าเนินการ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ 

๗.ิผู้รับผิดชอบโครงการ 

ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 

๘.ิผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีการเผยแพร่ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตจํานวนอย่างน้อย 5 เรื่องขึ้นไป 

2) คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา พนักงานทั่ว  ด้านการต่อต้าน
การทุจริต (สํารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 

ผลลัพธ์ 

คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา พนักงานทั่วไป เฝ้าระวัง การทุจริต 
และร่วมกันต่อต้านการทุจริต (สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

 

1.2.4ิิโครงการบุคลากรต้นแบบิด้าน“บริการเป็นเลิศ” 

1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจที่สําคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและภารกิจที่
ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี   
พ.ศ. 2546 หมวด 1และหมวด 8 ชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในเรื่องต่าง ๆ เช่น 
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น 
ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง ซึ่งภารกิจที่สําคัญคือการบริการ
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ประชาชนตามภารกิจ และอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากพนักงานหรือบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีจิตในการให้บริการและให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ก็จะก่อให้เกิดความพึง
ใจในการให้บริการของประชาชนผู้รับบริการหากองค์กรมีการยกย่อง ชมเชย หรือให้รางวัล พนักงานหรือบุคลากร
ที่ให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ บริการด้วยความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ก็จะเป็นต้นแบบให้แก่พนักงาน
และบุคลากรคนอ่ืน ๆ ในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่พนักงาน บุคลากร ผู้ให้บริการ
ให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการต่อไป 

เพ่ือให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอํานวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนรับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิด 
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และสร้างขวัญและกําลังใจให้พนักงาน บุคลากร  
ผู้ให้บริการ ให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ จึงได้จัดทําโครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน "บริการเป็นเลิศ" 

2.ิวัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านบริการยอดเยี่ยม และเป็นต้นแบบให้แก่บุคลากรคนอ่ืน ๆ ให้บริการ
ประชาชนด้วยจิตบริการ เท่าเทียมกัน และเป็นธรรม 

2) เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรในการให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ 

3) เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

4) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความเชื่อมั่นในองค์กร 

3.ิกลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.ิวิธีด าเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ 

2) คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ 

3) จัดทําประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ และเผยแพร่ให้บุคลากรให้ทราบ 

4) เชิญชวนให้สํานัก/กองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เพ่ือ    
เข้ารับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ 

5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ โดยประเมินผลจากหลักเกณฑ์   
ที่กําหนด โดยนําผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการจากประชาชนมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินร่วมด้วย 
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6) ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ 

7) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ 

8) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชน 
ได้รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตาม
สายหอกระจายข่าว เป็นต้น 

5.ิระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

6.ิงบประมาณด าเนินการ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ 

7.ิผู้รับผิดชอบโครงการ 

ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 

 

1.2.5ิิโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานิด้วยความวิริยะอุตสาหะและซื่อสัตย์
สุจริต 

1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่สําคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและภารกิจที่
ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี   
พ.ศ. 2546 หมวด 1และหมวด 8 ชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในเรื่องต่าง ๆ เช่น 
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น 
ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง หากพนักงานหรือบุคลากร  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต จะทําให้
เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด ลดปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ เทศบาลตําบลหย่วน
จึงได้ดําเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร ที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์
สุจริต เพ่ือยกย่องชมเชย หรือให้รางวัล พนักงานหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ และชื่อสัตย์สุจริต เพ่ือเป็นต้นแบบให้แก่พนักงานและบุคลากรคนอ่ืน ๆ ในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้าง
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ขวัญและกําลังใจให้แก่พนักงาน บุคลากร ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์
สุจริตต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

2) เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานโดยเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และ
ซื่อสัตย์สุจริต 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. วิธีด าเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะและ  
ชื่อสัตย์สุจริต 

2) คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติ 

3) จัดทําประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก และเผยแพร่ให้บุคลากรให้ทราบ 

4) เชิญชวนให้สํานัก/กองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์   
เพ่ือเข้ารับการคัดเลือก 

5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความ
วิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 

6) ประกาศผลการคัดเลือก 

7) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ 

8) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชนได้รับทราบ
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว  เสียงตามสาย  
หอกระจายข่าว เป็นต้น 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

6. งบประมาณด าเนินการ 
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ระบุงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 

8. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

มีบุคลากรต้นแบบด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 

ผลลัพธ์ 

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 

 

1.2 การเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1  โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง 1  
ให้สอดคล้อง และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยยุทธศาสตร์ซาติ 
 20ิปี  ( พ . ศ .  2561 - 2580)เ ป็ น ยุ ท ธ ศ าสตร์ ช า ติ ฉบั บ แ รกขอ งประ เทศ ไทยตามรั ฐ ธ ร รมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" เพ่ือความสุขของคน
ไทยทุกคน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสําคัญกับการปลูกฝังให้คนไทยไมโกง โดยการส่งเสริมสนับสนุน  
ให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสํานึก ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสํานึก ความซื่อสัตย์สุจริต 
ค่านิยมที่ถูกต้องสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดย
อาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระทําผิด หรือผู้กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เทศบาล
ตําบลหย่วนจึงได้ดําเนินโครงการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ประซาชนใน
พ้ื น ที ่
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นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต 

 2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน 

2) เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตให้แก่ประชาชน 

3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจําวัน 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน ระบุจํานวนกลุ่มเป้าหมาย คน 

๔. วิธีด าเนินการ 

1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ 

2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

3) กําหนดรูปแบบ กําหนดการ และหัวข้อการอบรม 

4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ 

5) ดําเนินการตามรูปแบบและกําหนดการที่กําหนด 

6) รายงานผลการดําเนินการ 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

๖. งบประมาณด าเนินการ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 

๘. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
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1) มีการจัดอบรมจํานวน 1 ครั้ง 

2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 

ผลลัพธ์ 

ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้
แบบประเมินติดตามผล) 

 

1.3ิการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 การเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.ิหลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทําลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยม  
ในการรักความดี และรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  คนชราและผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   
พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้ 
เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดําเนินงานและ
จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 

เทศบาลตําบลหย่วนพิจารณาเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชนระบุซื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้อง  
ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สําคัญ ที่ทําให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไข
ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด 

2.ิวัตถุประสงค์ 

1) เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
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2) เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่ วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 

3) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 

3.ิกลุ่มเป้าหมาย 

เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน ระบุจํานวนกลุ่มเป้าหมาย คน 

4.ิวิธีด าเนินการ 

1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 

3) ดําเนินการตามโครงการ 

4)สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 

5) รายงานผลการดําเนินการ 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

6. งบประมาณด าเนินการ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 

8. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) เด็กและเยาวชนของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการฝึกอบรม จํานวน ระบุจํานวนเด็กและเยาวชน
ที่เข้ารับการฝึกอบรม คน 

2) เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ ว ดี สามารถนําความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับ 
มาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข ร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินผล/
แบบทดสอบ) 
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ผลลัพธ์ 

1) เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความชื่อสัตย์ สุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบ
ประเมินติดตามผล) 

2) เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

3) เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

มิติที่ิ2ิการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 

2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1.1 มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชน 
มีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น เพ่ือที่ประชาชน
จะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ 

ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลหย่วนจึงได้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งดําเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

2. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

2) เพ่ือมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสําหรับประชาชน 

3) เพ่ือจัดแสดงข้อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 

4) เพ่ิมซ่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหย่วน 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๔. วิธีด าเนินการ 

1) จัดตั้งคณะทํางานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพ่ือดําเนินการให้มีการเผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

3) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น รวมทั้งมีการแสดง
ข้อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและสื่ออ่ืน ๆ 

5) จัดทําข้อมูลแสดงการดําเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ําเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ 
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้
จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่
กําหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบถามหรือ  
ขอข้อมูล หรือรับฟังคําติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การให้บริการ เช่น 

- มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาทําการ 

- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อสอบถาม/
ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น 

- มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง /ตู้รับฟังความคิดเห็น  
การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น 

7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดําเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือระบบ  
Call Center 

8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 

9) จัดทํารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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6. งบประมาณด าเนินการ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 

8. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีจํานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง 

2 มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสาระบุซื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีข้อมูล   
ที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

ผลลัพธ์ 

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบสํารวจความพึงพอใจ
การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 

 

2.1.2ิโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 

๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่อง
จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้อง
เป็นไปตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงาน  
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

พระราขบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์บริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผย
และเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ 
ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของ  
เทศบาลตําบลหย่วนเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
ในท้องถิ่น จึงดําเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างได้ทุกโครงการและกิจกรรม 
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๒. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของ
เทศบาลตําบลหย่วน 

2) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

3) เพ่ือป้องกันการทุจริตในระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 

1) บุคลากรของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) ประชาชนในเขตพ้ืนที่ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. วิธีด าเนินการ 

1) รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 

2) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้ประชาชนได้ทราบ  
ผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่าง ๆ 

3) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการใช้
จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ 

4) ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 

5) จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เช่น 
สังเกตการณ์ ติดตามผลการดําเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น 

6) ประชุมกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 

7) รายงานผลการดําเนินการ และเผยแพร่ผลการดําเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชน ให้ทราบ
โดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 

7.1) ผลการดําเนินโครงการ 

7.2) รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 

7.3) รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีตามวงรอบที่กฎหมาย/ระเบียบกําหนด 

7.4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี 
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๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

๖. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๗. ผู้รับผิดชอบ 

ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 

๘. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

2) มีการจัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ จํานวน 1 ครั้ง 

ผลลัพธ์ 

จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 

 

2.1.3ิมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะิและก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาล 
ต าบลหย่วน 

๑. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลตําบลหย่วนมีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และ 
การใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การที่ เทศบาลตําบลหย่วน 
จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

ดังนั้นเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลตําบลหย่วนได้ จึงได้จัดทํามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และมาตรการกํากับติดตาม 
การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลตําบลหย่วน เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎข้อบังคับที่กําหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ  
ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบ 
การบริหารราชการของเทศบาลตําบลหย่วน 
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๒. วัตถุประสงค ์

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

2) เพ่ือกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎ
ข้อบังคับท่ีกําหนด 

3) เพ่ือกํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราซการที่
เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

4) เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 

สํานัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ในเทศบาลตําบลหย่วน 

๔. วิธีด าเนินการ 

1) จัดตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ  
ของเทศบาลตําบลหย่วน 

2) ประชุมคณะทํางานฯ 

2. 1) กําหนดแนวทาง/มาตรการ เ พ่ือกํ ากับติดตามหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องให้ เผยแพร่ข้อมูล 
ของเทศบาลตําบลหย่วน ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็น
ปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่หลากหลาย  
ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

2.1.1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร อํานาจหน้าที่  
แผนยุทธศาสตร์  หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์  
การปฏิสัมพันธ์ ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 

2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดําเนินงาน รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําปี  
รอบ 6 เดือน รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําปี คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือ
มาตรฐาน การให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ  
E - Service 

2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี รายงานการกํากับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณประจําปีรอบ 6 เตือน รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี แผนการ
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จัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผล  
การจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการ 
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ กรจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการ  
มีส่วนร่วม 

2.2) กําหนดแนวทาง/มาตรการกํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการ
ต่าง ๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

3) ติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
ของเทศบาลตําบลหย่วน 

4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลตําบลหย่วน
ให้ผู้บริหารทราบ 

๔. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

๕. งบประมาณด าเนินการ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ 

๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 

๗. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

- ข้อมูลพื้นฐาน 

- การบริหารงาน 
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- การบริหารเงินงบประมาณ 

- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

- การส่งเสริมความโปร่งใส 

2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีกําหนดไว้ 

3) กํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวช็องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  
กฎข้อบังคับที่กําหนด 

4) กํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ  ที่
เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

ผลลัพธ์ 

1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 

(สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 

2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2ิมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

2.2.1ิมาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลต าบล
หย่วนด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

๑. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลตําบลหย่วนเล็งเห็นถึงความสําคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่น และ
คาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่สําคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต รวมทั้งผู้บริหารมี ความ
มุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี ให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้มีการจัดทํามาตรการ
แสดงเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตําบลหย่วน ด้วยการจัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

๒. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารเทศบาลตําบลหย่วน แสดงเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
ของผู้บริหาร ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
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2) เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
เทศบาลตําบลหย่วนสู่การรับรู้ของสาธารณชน 

3) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตําบลหย่วน 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 

1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 

2) ประชาชน 

๔. วิธีด าเนินการ 

1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอํานาจ 

2) กําหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 

3) จัดทําประกาศเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 

4) ผู้บริหารกําหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน  
การทุจริตฯ 

5) จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

๖) จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 

7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่กําหนด 

8) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

10) รายงานผลการดําเนินการ 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

๖. งบประมาณด าเนินการ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ 

๗. ผู้รับผิดชอบ 
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ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 

๘. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร เพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

3) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลตําบลหย่วน  
พ.ศ. 2566 - 2570 

ผลลัพธ์ 

เทศบาลตําบลหย่วน มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 

 

2.2.2 มาตรการิNO GIFT POLICY 

๑. หลักการและเหตุผล 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้กําหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทําตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต  
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนําไปสู่เป้าหมาย "ประเทศไทยปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ" 

อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้กําหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชามี
มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่าง
ในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดําเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา 

เทศบาลตําบลหย่วนเล็งเห็นถึงความสําคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง  
มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาซนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้บริหารได้ให้
ความสําคัญกับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกัน
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การทุจริตโดยการจัดทํามาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทําอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนําไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

๒. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) เพ่ือแสดงเจตจํานงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของ เทศบาลตําบลหย่วน 
มีวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. วิธีด าเนินการ 

1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดทํามาตรการ "NO Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้" 

2) จัดทําประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดําเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 

3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy 

๔) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน 

5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 

6) รายงานผลการดําเนินการ 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

๖. งบประมาณด าเนินการ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ 

๗. ผู้รับผิดชอบ 

ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 

๘. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จํานวน 1 ฉบับ 
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2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรของ เทศบาลตําบลหย่วน ดําเนินการตามแนวทาง  
NO Gift policy จํานวนร้อยละ 100 (สํารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบสํารวจ) 

 

ผลลัพธ์ 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องสินบน 

 

2.2.3ิมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของทต.หย่วน 

๑. หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสําคัญในการดําเนินการเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานโดยการจัดทํา "มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตําบลหย่วน" เพ่ือปรับปรุง
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

๒. วัตถุประสงค ์

เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตําบลหย่วน 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 

เทศบาลตําบลหย่วน 

๔. วิธีด าเนินการ 

1) จัดตั้งคณะทํางานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 

2) ประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือดําเนินการ ดังนี้ 

2.1) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

2.2) จัดทํามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ให้ดีขึ้น ซึ่ งต้องสอดคล้องตามผลการวิ เคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
โดยต้องมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่นการกําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
การกําหนดแนวทางการกํากับติดตามให้นําไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 
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3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ รวมถึงช่องทางอ่ืน ๆ 

4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดําเนินการมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส 

5) ปฏิบัติตามมาตรการ 

6) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

7) ร้ายงานผลการดําเนินการเผยแพร่รายงานผลการดําเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

๖. งบประมาณด าเนินการ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ 

๗. ผู้รับผิดชอบ 

ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 

๘. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตําบลหย่วน 

ผลลัพธ์ 

เทศบาลตําบลหย่วนมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 

 

2.2.4ิมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542ได้กําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มี
อํานาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่ งหวังให้  
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เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนําหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือ  
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6ให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติซึ่ง
เป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทํางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมี
มาตรการในการทํางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นธรรมเพ่ือนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป
ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดให้
มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

๒. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาลตําบลหย่วน 

2) เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ชั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

3) เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 

๔) เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่ง   
เข้ามาทํางาน 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 

เทศบาลตําบลหย่วน 

๔. วิธีด าเนินการ 

1) ผู้บริหารกําหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย กฎระเบียบ 

2) จัดประชุมหน่วยงานชี้แจงบทบาทอํานาจและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 

3) จัดตั้งคณะทํางานเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบริหารงานของผู้บริหารและรวบรวมความเห็น  
เสนอต่อผู้บริหาร 
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5) คณะทํางานพิจารณากําหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 

- มาตรการป้องกันแนวทางการได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้ บังคับบัญชาให้ทํางานส่วนตัว 
ที่มิใช่งานราชการ 

- มาตรการนําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น  
เลื่อนเงินเดือนของบุคลากร 

- มาตรการการนําผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ( ITA) มาใช้ในการเลื่อนขั้นเลื่อน
เงินเดือน ของบุคลากร 

- มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน 

- มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ฯลฯ 

6) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 

7) ดําเนินการตามมาตรการ 

8) รายงานผลการดําเนินการ 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

๖. งบประมาณด าเนินการ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ 

๗. ผู้รับผิดชอบ 

ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 

๘. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

- มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จํานวน 1 มาตรการ 

ผลลัพธ์ 

- ข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลหย่วนลดลง 
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2.2.5 สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงานซึ่ง
เทศบาลตําบลหย่วนได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
เป็นเรื่องลําดับตัน ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิ จของผู้บังคับบัญชาใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น เทศบาลตําบลหย่วนจึงได้ดําเนินกิจกรรมการ 
สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

๒. วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 

ข้าราชการเทศบาลตําบลหย่วน 

๔. วิธีด าเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ  
และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประกอบด้วย
ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการเสนอมา 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

๖. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๗. ผู้รับผิดชอบ 

ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 

๘. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

บุคลากรของหน่ วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการ เลื่ อนขั้ น เงิน เดื อนไม่ต่ํ ากว่ าร้ อยละ 80  
(สํารวจโดยแบบประเมิน) 

ผลลัพธ์ 

ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง 

 

2.2.6 กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

๑.ิหลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่ งกําหนดให้  
มีการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดทํากิจกรรม "ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี" เพ่ือติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่อง
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สําคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลหย่วน 

๒.ิวัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในเทศบาลตําบลหย่วนมีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่าย
งบประมาณของเทศบาลตําบลหย่วน 

2) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในเทศบาลตําบลหย่วนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ 

3) เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

๓.ิกลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลหย่วน 

๔.ิวิธีด าเนินการ 

1) จัดตั้งคณะทํางานควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

2) จัดประชุมบุคลากรทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจําเดือน/ประจําไตรมาส 

3) จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง (Cross Check) 

4) ดําเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่คณะทํางานกําหนด 

5) รายงานผลการดําเนินการ 

๕.ิระยะเวลาด าเนินการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

๖.ิงบประมาณด าเนินการ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ 

๗.ิผู้รับผิดชอบ 

ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 

๘.ิผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
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1) มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

2) มีการดําเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง (Cross Check) 

ผลลัพธ์ 

ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณลดลงร้อยละ 80 

 

2.2.7ิวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 

๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ตี ซึ่งกําหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน  
เทศบาลตําบลหย่วนจึงได้ดําเนินกิจกรรม "วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี" เพ่ือปรับปรุงการจัดหาพัสดุให้มี
ความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 

๒. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง 

2) เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ 

3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

๔. วิธีด าเนินการ 

1) จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 

2) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

3) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

4) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้บริหาร เพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ
ถัดไป 

5) เผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรของหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบทั่วกัน 
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๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

๖. งบประมาณด าเนินการ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 

๘. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจําปี จํานวน 1 ฉบับ 

2) มีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจําปีแก่สาธารณชน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 

ผลลัพธ์ 

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณถัดไปลดลง 

 

2.2.8ิมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของทต.หย่วน 

๑.ิหลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กําหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนรวมทั้ง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได้กําหนดการ
ดําเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

ทั้งนี้ เทศบาลตําบลหย่วนให้ความสําคัญกับการดําเนินการเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการดําเนินการที่ขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดทํา "มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ  
เทศบาลตําบลหย่วน" 

๒.ิวัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
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2) เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

3) เพื่อป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

๓.ิกลุ่มเป้าหมาย 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

๔.ิวิธีด าเนินการ 

1) จัดทํามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตําบลหย่วน 

2) จัดทําประกาศและแนวทางการดําเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตําบลหย่วน
เผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 

3) จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหา
พัสดุ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 

4) ปรับปรุงขั้นตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

5) ดําเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 

6) รายงานผลการดําเนินการและเผยแพร่ร้ายงานผลแก่สาธารณชน 

๕.ิระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

๖.ิงบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๗.ิผู้รับผิดชอบ 

ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 

๘.ิผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

มีประกาศใช้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จํานวน 1 ฉบับ 
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ผลลัพธ์ 

จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 

 

2.2.9ิโครงการเสริมสร้างความโปร่งในในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่อง
การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้ อง
เป็นไปตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือให้การบริหารการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องดําเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ เพ่ือให้มีการบริหารทรัพย์สินของทางราชการที่โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพ 

๒.ิวัตถุประสงค์ 

1) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารทรัพย์สินของหน่วยงาน 

2) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

๓.ิกลุ่มเป้าหมาย 

1) บุคลากรของหน่วยงาน 

2) ประชาชน 

๔.ิวิธีด าเนินการ 

1) จัดทําประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการกฎหมายโดย
กําหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผยและตรวจสอบได้
ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 

2) จัดทําคู่มือเกีย่วกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ 
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3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน แผนผัง  ขั้นตอน
ในการดําเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่าง ๆ 

4) ดําเนินการติดตามตรวจสอบการดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สินของราชการการยืม
ทรัพย์สินของราชการ โดยวางระบบการจัดทําระเบียนการเบิกทรัพย์สินของราชการ ทะเบียนการยืมทรัพย์สินของ
ราชการอย่างเป็นระบบ 

5) ร้ายงานผลการดําเนินงาน 

๕.ิระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

๖.ิงบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๗.ิผู้รับผิดชอบ 

ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 

๘.ิผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

มีประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการกฎหมาย อย่างน้อย
จํานวน 1 ฉบับ 

ผลลัพธ์ 

จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการ ลดลง 
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2.2.10 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของทต.หย่วน 

๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542ได้กําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มี
อํานาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนําหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้การเพิ่มข้ึนของ
ประชากร ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มากขึ้น ย่อมส่งผล
กระทบต่อการดําเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้บริการทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได้จัดทําโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป 

๒. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตําบลหย่วน 

2) เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนของเทศบาลตําบลหย่วน 

3) เ พ่ือสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ 
เทศบาลตําบลหย่วน 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลหย่วน 

๔. วิธีด าเนินการ 

1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอํานาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
น้อยต้องครอบคลุมด้านตา่ง ๆ ดังนี้ 

1.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 



 
 

 

58 
 

1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1.4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

๑.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2) จัดทําระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการในรูปแบบที่ ง่ายและ
สะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุ่มแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร 

3) จดัให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 

4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

5) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางที่
หลากหลาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจายข่าวเป็นต้น 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

๖. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ 

๗. ผู้รับผิดชอบ 

ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 

๘. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 

ผลลัพธ์ 

จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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2.3 มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน 

2.3.1ิมาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกรับคุณธรรมและความโปร่งใส 

๑. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลตําบลหย่วนให้ความสําคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการป้องกันการทุจริต
ให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ดําเนินการจัดทํา "แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)" เพ่ือให้
เทศบาลตําบลหย่วนบริหารงานเพ่ือป้องกันกรทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล และยกระดับคุณความโปร่งใส 
ของหน่วยงาน 

๒. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตของเทศบาลตําบลหย่วน 

2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตําบลหย่วน 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 

เทศบาลตําบลหย่วน 

๔. วิธีด าเนินการ 

1) จัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) ประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ,
วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 

3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่กําหนด รวมถึงรายงานการทําแผนฯ  
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทําแผนฯ ให้แก่ สํานักงาน ป.ป.ซ. ทางระบบผ่านระบบรายงานและ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E planNACC) 
ทางเว็บไซต์สํานักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น 

4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 

6) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
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7) รายงานผลการดําเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทําแผนฯ ให้แก่ สํานักงาน
ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Plan NACC) ทางเว็บไซต์สํานักงาน ป.ป.ช. http/www.nacc.go.th เป็นต้น 

8) เผยแพร่รายงานผลการดําเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

๖. งบประมาณด าเนินการ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ 

๗. ผู้รับผิดชอบ 

ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 

๘. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเ พ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลตําบลหย่วน  
พ.ศ. 2566 - 2570 

ผลลัพธ์ 

เทศบาลตําบลหย่วนมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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2.3.2ิมาตรการิ“จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 

๑. หลักการและเหตุผล 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต 
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้
กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการ
ดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน 
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ดังนั้น เทศบาลตําบลหย่วนจึงได้จัดทํามาตรการ "จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล" 
ทีก่ําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเป็นการพัฒนา
วิธีการดําเนินงานภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงขึ้น 

๒.ิวัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 

2) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

๓.ิกลุ่มเป้าหมาย 

เทศบาลตําบลหย่วน 

๔.ิวิธีด าเนินการ 

1) จัดทํามาตรการ "จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล" 

2) จัดทําประกาศและแนวทางการดําเนินการตามมาตรการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 

3) ทุกส่วนราชการจัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีในการ 

ประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น 

-  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
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-  ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอํานาจหน้าที่ 

-  ไม่ให้เจ้าหน้าที่ให้บริการเอ้ือประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัวเปน็ต้น 

โดยกําหนดจัดทําเป็นข้อตกลงรายบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่ 

- ผู้บริหารหน่วยงานกับผู้อํานวยการสํานัก/กอง 

- ผู้อํานวยการสํานัก/กอง กับ ผู้อํานวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน 

- ผู้อํานวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา 

๔) รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติ 

5) ชี้แจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

6) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง 

7) รายงานผลการดําเนินการ 

๕.ิระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

๖.ิงบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๗.ิผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลหย่วน 

๘.ิผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล 

ผลลัพธ์ 

จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
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2.3.3ิมาตรการิ“จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทต.หย่วน” 

๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการปฏิบัติ
หน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของ
ผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําควา ม 
ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้ง  
มาตรา 45 กําหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่า
ในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด 

เทศบาลตําบลหย่วนจึงได้จัดให้มีการจัดทําข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนาม  
ในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศบาลตําบลหย่วนกับปลัดเทศบาลตําบลหย่วนและหัวหน้าสํานัก
ปลัด/ผู้อํานวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทําข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหย่วน 

 

๒. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 

2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 

เทศบาลตําบลหย่วน 

๔. วิธีด าเนินการ 

1) จัดทําข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการ
ลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปลัดองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทํางานได้ร่วมกันพิจารณา
และเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1.1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

1.2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 

1.3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 

1.4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1.5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

1.6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

2) ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 

- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ 
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เป็นตัน 

- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูล 
เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการกํากับ
ดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าว 

4) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่
กําหนด 

5) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 

6) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการปฏิบัติราชการใน
เบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้ 

7) ร้ายงานผลการดําเนินงาน 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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๖. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลตําบลหย่วน 

๘. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง 

 

ผลลัพธ์ 

จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
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2.3.4 โครงการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๑.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจํานวนมาก กําหนดให้การประกอบกิจการของ
ประชาชนต้องผ่านการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจ้ง ในการขออนุญาต 
ดําเนินการต่าง ๆกับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าแห่งเดียว หรือหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้กําหนด 
ระยะเวลา เอกสารแลหลักฐานที่จําเป็น รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน  ทําให้เกิดความคลุมเครือ  
ไม่ชัดเจน อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก ดังนั้น เพ่ือให้มีกฎหมายกลางที่มีหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน 
ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอ สถานที่ให้บริการ ค่าธรรมเนียม อีกทั้งเป็นการลด
ต้นทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ ให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอนระยะเวลาให้ประชาชนทราบที่ชัดเจน จึงจําเป็นต้องจัดทําคู่มือ
สําหรับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ที่กําหนดให้การกระทําใดจะต้องได้รับอนุญาตผู้อนุญาตจะต้องจัดทํา "คู่มือสําหรับ
ประชาชน" เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการ
จากหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือให้มีคู่มือสําหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. 2558 กําหนด 

2) เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอ สถานที่ให้บริการ 

3) เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 

4) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนและผู้รับบริการของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. วิธีด าเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะทํางานในการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน 

2) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน 
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3) จัดทําคู่มือสําหรับประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 
ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ เป็นต้น 

4) ปิดประกาศคู่มือสําหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

5) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

๖. งบประมาณด าเนินการ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 

๘. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

มีคู่มือสําหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
กําหนด เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ผลลัพธ์ 

1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 

2) จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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2.3.5ิมาตรการออกค าสั่งมอบหมายของิทต.หย่วน 

๑.ิหลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมายในการ
ให้บริการสาธารณแก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบปัญหาด้าน
การอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร  
ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยง าน  
ระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ  
ของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2542 ได้กําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยให้มีอํานาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขต
องค์กรปกครองและภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัว
ในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนําหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารงานต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ 
ออกคําสั่งมอบหมายของเทศบาลตําบลหย่วน 

๒.ิวัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 

3) เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 

4) เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
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๓.ิกลุ่มเป้าหมาย 

เทศบาลตําบลหย่วน 

๔.ิวิธีด าเนินการ 

1) จัดทําคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการเช่น 
คําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ นายกเทศมนตรี
มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบ่หมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น 

2) จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 

3) จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

๕.ิระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

๖.ิงบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๗.ิผู้รับผิดชอบ 

ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 

๘.ิผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 

ผลลัพธ์ 

1) ประชาชนผู้ รับบริการของ เทศบาลตําบลหย่วน  มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

2) จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จํานวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
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มิติที่ิ3.ิการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1ิการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.1.1โครงการจัดท าเวทีประชาคม 

๑.ิหลักการและเหตุผล 

เทศบาลตําบลหย่วนเห็นความสําคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและเท่าเทียม 
โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพความคิดเห็น 
ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมกําหนดแนวทางการดําเนินงานร่วม
ตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทําโครงการจัด
เวทีประชาคมขึ้น เพ่ือจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่
ของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น 
อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 

๒.ิวัตถุประสงค์ 

1) เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่ของ
เทศบาลตําบลหย่วน 

2) เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 

3) เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่ งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

4) เพื่อนํามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 

6) เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนชุมชนและวางแผน  
พัฒนาท้องถิ่น 

๓.ิกลุ่มเป้าหมาย 

ชุมชน/หมู่บ้าน/ตําบล ในพ้ืนที่ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.ิวิธีด าเนินการ 

1) จัดทําคําสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการจัดเวทีประซาคม 



 
 

 

71 
 

2) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วมประชุม
ประชาคม เพ่ือกําหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา และสถานที่  
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ชี้นํา และครอบคลุมจํานวนประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่ อย่างเสมอภาค 
และเท่าเทียมกัน 

3) นําผล/ข้อเสนอต่าง ๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม 

ผ่านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

4) ติดตามประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชนทราบ 

๕.ิระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

๖.ิงบประมาณด าเนินการ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ 

๗.ิผู้รับผิดชอบ 

ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 

๘.ิผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่ อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน 

ผลลัพธ์ 

1) ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 

2) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 

3) มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
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3.1.2ิโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลหย่วน 

๑. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลตําบลหย่วน มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และ 
การใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การที่เทศบาลตําบลหย่วน 
จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลหย่วนให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การจัดทํางบประมาณของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมดําเนินการโครงการ รวมทั้งติดตาม
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนต่อไป 

๒. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาขนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

2) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดทําแผน/โครงการต่าง ๆ ของตน 

3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 

4) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตําบลหย่วน 

๔. วิธีด าเนินการ 

1) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ ดังนี้ 

1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้า
รว่มเป็นคณะกรรมการ/คณะทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจํานวนสัดส่วนที่มีผลต่อการตัดสินใจในการ
บริหารโครงการ/กิจกรรมต่าง โดยให้คณะกรรมการๆ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
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- การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ 

- การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ 

- การมีส่วนร่วมดําเนินการตามโครงการ 

1.2) จัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1.3) เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในการปรับปรุงการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

1.4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 

1.5) เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามขั้นตอนต่อไป 

1.6) เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 

1.7) รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหารและ
สาธารณชน ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

2) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา
ของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวันเวลาและ
กําหนดการประชุมสภาท้องถิ่น 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

๖. งบประมาณด าเนินการ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 

๘. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีช่องทางให้
ประชาชนสามารถติดตามการจัดทําแผน/โครงการต่าง ๆ 
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2) เทศบาลตําบลหย่วนมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลลัพธ์ 

เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินการด้านต่าง ๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 

 

3.1.3ิกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของิทต.หย่วน 

๑.ิหลักการและเหตุผล 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ 
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้
ในการปรับปรุง แก้ไขส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่าง ๆ ต่อไป 

เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรมซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิ ธีการบริหารกิจการบ้าน เมืองที่ ดี  และส่ ง เสริมให้ประชาชนมีส่ วนร่ วมในการบริหารกิจการของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงดําเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหย่วน 

๒.ิวัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไข
โครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓.ิกลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในพื้นท่ีของเทศบาลตําบลหย่วน 

๔.ิวิธีด าเนินการ 

1) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 

2) จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
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3) จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ 

4) จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

(1) ผู้แทนชุมชนองศ์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน   2 คน 

(2) ผู้แทนสมาชิกสภา     2 คน 

(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2 คน 

(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เป็นกรรมการและเลขานุการ 

(5) หัวหน้าสํานักปลัด    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

(6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้ 

(1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหย่วนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

(2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหย่วน ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอ 
ผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพ่ือนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข
ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่าง ๆ ของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหย่วน
สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปี 

(4) ดําเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ตามที่เทศบาลตําบลหย่วนมอบหมาย 

5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

6) ดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

8) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 

๙) เผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น
เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

10) รายงานผลการดําเนินการ 
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๕.ิระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

๖.ิงบประมาณด าเนินการ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ 

๗.ิผู้รับผิดชอบโครงการ 

ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 

๘.ิผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

2) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการต่ าง ๆ ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลลัพธ์ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลหย่วน 
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3.1.4ิโครงการประชุมสภาสัญจร 

๑.ิหลักการและเหตุผล 

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

ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตน จึงส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามาตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ก่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานทั้งยัง
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็นความต้องการความจําเป็นในแต่ละหมู่บ้านผ่านการ
ประชุมสภาสัญจรจึงได้จัดทํา "โครงการประชุมสภาสัญจร" ขึ้น โดยเป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อให้ประซาชนสามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชุมสภาฯ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในหน่วยงาน และยังส่งเสริมให้ประชาชนกล้าแสดงความคิดเห็นผ่านที่ประชุมสภาฯ 

๒.ิวัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับฟังการประชุมสภาฯ ของท้องถิ่นของตน 

2) เพ่ือปลูกฝังระบบประชาธิปไตยให้กับประชาชน และเยาวชนให้สัมผัสกับระบบสภาฯหรือการประชุมสภาฯ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการบริหารงานเพ่ือประชาชน จากการเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ 

4) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือเสนอปัญหาในการประชุมสภาท้องถิ่น 

๓.ิกลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในพื้นท่ีของเทศบาลตําบลหย่วน 

๔.ิวิธีด าเนินการ 

1) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประซาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา
ของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพ้ืนที่ 

2) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวันเวลาและกําหนดการประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับ
ฟังการประชุมสภาผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ประกาศ  
เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือเชิญ ฯลฯ 
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3) ถ่ายทอดการประชุมสภาผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์   
เสียงตามสาย ฯลฯ 

4) เผยแพร่รายงานการปะชุมสภาให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย 

๕.ิระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

๖.ิงบประมาณด าเนินการ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ 

๗.ิผู้รับผิดชอบโครงการ 

ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 

๗.ิผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

จัดประชุมสภาสัญจร ไม่น้อยกว่าปีละ 3 ครั้ง 

ผลลัพธ์ 

1) ประชาชนได้มีโอกาสรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่นของตน 

2) ประชาชน และเยาวชนได้สัมผัสกับระบบสภาฯ หรือการประชุมสภาฯ ของเทศบาลตําบลหย่วน 

3) ประชาชนมีความเข้าใจในการบริหารงานเพ่ือประชาชน จากการเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ 

4) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสของหน่วยงาน 

5) ประชาชนสามารถเสนอความคิดเห็น ความต้องการให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบเพ่ือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
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3.2ิการรับฟังความคิดเห็นิการรับิและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1ิมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนิของทต.หย่วน 

๑.ิหลักการและเหตุผล 

เทศบาลตําบลหย่วนเห็นความสําคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์ 
และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการนํามาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานบริการสาธารณะและ
การบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้จัดทํามาตรการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือกํากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และ
การแจ้งผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและเหมาะสม 
รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

๒.ิวัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตําบลหย่วน ให้สามารถตอบสนอง 
ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 

2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการ
แจ้งผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 

๓.ิกลุ่มเป้าหมาย 

เทศบาลตําบลหย่วน 

๔.ิวิธีด าเนินการ 

1) จัดตั้งคณะทํางานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตําบลหย่วน 

2) ประชุมคณะทํางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตําบลหย่วน เพ่ือกํากับติดตาม
การจั ดการ เ รื่ อ ง ร าว ร้ อ งทุ กข์ / ร้ อ ง เ รี ยน  ให้ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการหรื อแก้ ไขปัญหา  
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 

3) คณะทํางานฯ กําหนดมาตรการในการกํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 

- กําหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตําบลหย่วน 
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- กํากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และ
ขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

- กําหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

- กําหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหาช่องทาง
การติดตามผล และการแจ้งผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่าง ๆ 

- กําหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม
ภายใน 15 วัน หากไม่สามารถดําเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

- กําหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดําเนินการหรือความก้าวหน้า
ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตาม
ผลได้ด้วยตนเอง 

3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

- จัดทําคู่มือหรือแนวทางดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการ
ร้องเรียนรายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ 
เป็นต้น 

- กําหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

- กําหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแส 

- จัดทําข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

- จัดทําข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จํานวนเรื่อง เรื่องที่ดําเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่
อยู่ระหว่างดําเนินการ ฯลฯ 

4) จัดทําคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และคู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตแนวทางดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตําบลหย่วนให้ทุกหน่วย
รับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
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6) จัดทําฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และกําหนดกําหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขไมให้เกิด
ปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก 

7) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่   
ให้สาธารณชนทราบ 

8) คณะทํางานฯ กํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินการตามมาตรการ 

9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 

10) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหารรับทราบ
และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 

๕.ิระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

๖.ิงบประมาณด าเนินการ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ 

๗.ิผู้รับผิดชอบ 

ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 

 

๘.ิผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการชั้นตอน  
เรื่องร้องเรียน 

4) มีการแจ้งผลการดําเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการ
ติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
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5) มีการกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถ
ตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการ 
ที่กําหนดไว้ 

ผลลัพธ์ 

ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 80 

 

3.3ิส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนิและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

3.3.1ิส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต 

๑.ิหลักการและเหตุผล 

สภาพปัญหาการทุจริตก็มักเกิดจากการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหา
การทุจริตจึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่  
จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชน 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต  
จึงได้จัดทํากิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือเฝ้าระวังการทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการ
ทุจริตให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้แก่ครือข่ายภาคประชาชน 

๒.ิวัตถุประสงค์ 

1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชน 

2) เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

๓.ิกลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในพืน้ที่ของเทศบาลตําบลหย่วน 

๔.ิวิธีด าเนินการ 

๑) ประะชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดําเนินการจัดตั้งเครื่อข่ายภาคประชาชนโดยรับสมัครสมาชิกเครือข่ายภาค
ประชาชนด้วยความสมัครใจ 
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2) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน ฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต 

๓) ส่งเสริมให้ประชาชนชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทําการทุจริต ร่วมเป็นเครื่อข่าย มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และเฝ้าระวังการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔) เผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือช่องทาง 
อ่ืน ๆ 

๕) จัดตั้งเครือข่ายและผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือเฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต (ภาครัฐเอกชน  
ภาคประชาสังคม) 

6) ติดตามประเมินผลการดําเนินการ 

7) รายงานผลการดําเนินการ 

๕.ิระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

๖.ิงบประมาณด าเนินการ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ 

๗.ิผู้รับผิดชอบโครงการ 

ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 

๘.ิผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

มีประชาชนเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ เทศบาลตําบลหย่วน จํานวนระบุ 
จํานวนประชาชนที่เป็นเครือข่าย 

ผลลัพธ์ 

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน ฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริตเพ่ิมมากข้ึน 
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มิติที่ิ4.ิการยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานของทต.หย่วน 

4.1ิการจัดวางระบบตรวจสอบภายในิการควบคุมภายในิและการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

4.1.1ิโครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

๑.ิหลักการและเหตุผล 

การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิมมูลค่า
ขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คําปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ
ผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสําคัญ 
ที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระทําอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมาย  
ที่กําหนด โดยผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  
เพ่ือจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ 
ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะทําให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหย่วน เป็นไปอย่างถูกต้อง
และเปน็ไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

๒.ิวัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการประพฤติมิชอบ
หรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

2) เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอํานาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรการใช้ทรัพยากร  
ขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

3) เพ่ือนําผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและ
ป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสําเร็จของ
งาน 

๓.ิกลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรในเทศบาลตําบลหย่วน 

๔.ิวิธีการด าเนินการ 
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๑) จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกําหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบความเป็นอิสระ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

2) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับ
โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
และความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้ งวิ เคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยรับตรวจ 

๓) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงาน
ด้านอ่ืน ๆ ของเทศบาลตําบลหย่วน ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และมติ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากร  
ทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทางราชการกําหนด เพ่ือให้
มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหาร  เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง  
ประสิทธิภาพการทํางาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต รวมทั้งเพ่ือ
เพ่ิมโอกาสของความสําเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 

๕.ิระยะเวลาการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

๖.ิงบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๗.ิผู้รับผิดชอบโครงการ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลหย่วน 

๘.ิผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 

2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ผลลัพธ์ 
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1) มีการนําผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 

2) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

3) การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ 5 

 

4.1.2ิกิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

๑. หลักการและเหตุผล 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่อง ๆ ไปซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ 
โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์  
ที่ทางราชการกําหนดไว้ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน 
จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็น
ระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ ว่ามี
การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์
ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมาย
การปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่
กําหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 

๒.ิวัตถุประสงค ์

1) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด
และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้าน
อ่ืน ๆ ที่อาจมีขึ้น 
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2) เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

3) เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่ าง ๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4) เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลตําบลหย่วน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้การ
ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๓.ิกลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรของเทศบาลตําบลหย่วน 

๔. วิธีด าเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 

2) จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย 

(1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทวง
การคลังกําหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3) 

(2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ร้ายงานการประเมินองค์ประกอบของกา ร 
ควบคุมภายใน : ปค.4) 

(3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน (รายงานการประเมินผล 

การควบคุมภายใน : ปค.5) 

(4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน (รายงานการ
สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 

3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 

4) นําผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
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5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทําการ และเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่อสังคม
ออนไลน์ของหน่วยงาน 

๕. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

๖. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 

๘. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทําแผ่นปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุ จริตโดย
กิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข 

ผลลัพธ์ 

1) ระดับความพึงพอใจของผู้ ที่ เ กี่ ยวข้อง ในการจัดทํ ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 8 ในระดับมาก) 

2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการขององค์ กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส 

3) การทุจริตระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ 5 

4.1.3 มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของิทต.หย่วน 

๑. หลักการและเหตุผล 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 256 1 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกําหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดตัวชี้วัดไว้ว่า  
ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI)  
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อยู่ในอันดับ 1 ใน 20และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 73 คะแนน นอกจากนี้ ยังได้นําผลการประเมิน ITA  
ไปกําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน TA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 
90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กําหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทย
ต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ํากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่ เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้ 
คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้กําหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดให้การปรับ "ระบบ" 
เพ่ือลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนําไปสู่เป้าหมาย 
"ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ" 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เป็น
หน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้น
การกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนําไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศดังนั้น เทศบาลตําบลหย่วน
จึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง จึงกําหนดดําเนินมาตรการ
บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตําบลหย่วนเพ่ือเป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร 

๔. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) เพ่ือป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕. กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานภายในของเทศบาลตําบลหย่วน (สํานักงาน,กองงาน,กลุ่มงาน) 

๖. วิธีด าเนินการ 

1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติดําเนินการต่อผู้มีอํานาจ 

2) จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

3) คณะทํางานดําเนินการประเมินความเสี่ยงการดําเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดําเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต 

๔) คณะทํางานดําเนินการจัดทํานวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการ
ดําเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
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5) ดําเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง
มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และช่องทาง 
อ่ืน ๆ 

6) มีการประชุมชี้แจงทําความเข้าใจมาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่างเคร่งครัด 

7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

8) รายงานผลการดําเนินการ 

๕.ิระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

๖.ิงบประมาณด าเนินการ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ 

๗.ิผู้รับผิดชอบ 

ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 

๘.ิผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดําเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิด 
การทุจริต จํานวน 1 ชุด 

2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินการที่อาจก่อให้เกิด  
การทุจริต อย่างน้อยจํานวน 5 เรื่อง 

3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงมาตรการ
และการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ผลลัพธ์ 

เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลตําบลหย่วนลดลง 
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4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.2.1ิโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎิระเบียบิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิก  
สภาท้องถิ่น 

๑. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจําไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความ
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือ กฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิด 1 ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และทําให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่น ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า 

ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหย่วน เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และ
แนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้
จั ดทํ า โครงการส่ ง เสริ มความรู้ ด้ านกฎ  ระ เบี ยบ  และกฎหมาย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งสํ าหรั บผู้ บ ริ ห ารและ 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

๒. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหย่วน ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย  
เกี่ยวข้อง 

2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหย่วน ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหย่วน 

 



 
 

 

92 
 

๔. วิธีด าเนินการ 

1) จัดทําโครงการ/แผนงาน 

2) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสําหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

3) จัดเตรียมการอบรม ได้แก่ จัดทํากําหนดการ ประสานวิทยากร จัดทําเอกสารประกอบการอบรม จัดเตรียม
สถานที่ เชิญกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ อบรมให้ความรู้ตามกําหนดการ 

5) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 

6) รายงานผลการดําเนินการ 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

๖. งบประมาณด าเนินการ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 

๘. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสําหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้ องถิ่น  
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 

2) ผู้บริหาร และสมาชิกสภาระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของจํานวนผู้เข้ารับการอบรม 

ผลลัพธ์ 

ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหย่วน บริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 
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4.2.2ิกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

๑. หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ใน
ภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา
การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ้ายบริหาร เป็นกลไก
สําคัญใช้สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ้ายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปัจจุบัน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้องเพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศการ
ทํางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต  

จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสามารถนําความรู้ไปใช้ ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลเกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนา
องค์กร 

๒. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ  
ฝ่ายบริหาร 

2) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับบทบาทและอํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหย่วน 

๔. วิธีการด าเนินงาน 

1) จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม 

2) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ในข้อบังคับการ
ประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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3) แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
ต่าง ๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตําบลหย่วน 

๕. ระยะเวลาด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

๖. งบประมาณด าเนินการ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 

๘. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ในข้อบังคับการ
ประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2) สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบทและอํานาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

ผลลัพธ์ 

สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา  
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4.3ิมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

4.3.1ิิมาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของิทต.หย่วน 

๑. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อวังที่นั บวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา 
ลําดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของ 
ทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาต่อระบบการปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทจุริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 

เทศบาลตําบลหย่วน มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถเสนอเรื่อง
ร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ดําเนินการจัดทํามาตรการจัดให้มีระบบ
และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลตําบลหย่วน 

๒. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สําหรับบุคลากรและประชาชน 

2) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส  
เป็นธรรม 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 

ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลตําบลหย่วน 

๔. วิธีด าเนินการ 

1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับกรทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้าเว็บไซต์   
หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้ง
เบาะแส สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ) และจัดให้มีช่องทางการ
ติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดําเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องผู้ร้องเรียนทราบ 

2) ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากร
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 
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3) ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

4) ดําเนินการจัดทําและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่   
ของหน่วยงานบนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) รายงานผลการดําเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 

๕.ิระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

๖.ิงบประมาณด าเนินการ 

ระบุงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ 

๗.ิผู้รับผิดชอบโครงการ 

ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 

๘.ิผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยสําหรับผู้ร้องเรียน 

ผลลัพธ์ 

ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณาจากจํานวนข้อ
ร้องเรียนจากประชาชน,จํานวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 

 


