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  การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญกาวหนา
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซ่ึงในปจจุบันไดทวีความรุนแรงข้ึน
อยางตอเนื่อง ทำใหเกิดความเสียหายในวงกวาง โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ
การเมืองการปกครองและการบริหารราชการเปนอยางมาก การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสำคัญท่ี
หนวยงานในภาครัฐ ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถ
แขงขันกับตางประเทศไดอยางทัดเทียมนานาอารยประเทศ ท่ีจะตองประสานความรวมมือท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพ่ือรวมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากร
ควบคูไปพรอมๆกัน โดยการปลูกฝงความซ่ือสัตยสุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนคานิยมอ่ืนๆ ท่ีถูกตอง 
รวมท้ังเขาใจวิถีดำเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณคา  

 

 ประกอบกับคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดมีคำสั่งท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กำหนด
มาตรการหรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเนนการสราง ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานและสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิใหเกิด
การทุจริตได   
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1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร 
  การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการบงชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล
หรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทำทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตท่ีมี
อยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  

 การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับ
ทองถ่ิน ไดแก การกระจายอำนาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจาย
อำนาจมีวัตถุประสงคสำคัญเพ่ือใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมาก
ข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แตในทางปฏิบัติทำใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึน
เชนเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จำแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 
 1) การทุจริตดานงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง สวน

ใหญเกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
 5) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน

การตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 
 7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 

 สาเหตุและปจจัยท่ีนำไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปน
ประเด็นได ดังนี้ 

 1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทำใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจาก
การบังคับใชกฎหมายท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอำนาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการ
ระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งท่ีทำใหเกิดการทุจริต 

 2) ส่ิงจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุน
นิยม ทำใหคนในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ำรวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ี
จะทำพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน 

 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอน
ข้ึน โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทำใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน 
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหลานี้ 

 
 

สวนท่ี 1 บทนำ 
 



 

 4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ/จัดจาง เปนเรื่อง
ของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให
สินบนแกเจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด 
ไดแกการผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

 5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือ
เปนปจจัยหนึ่งท่ีทำใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
ทำใหเจาหนาท่ีตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับ
การเนนเปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรง
กลัวบาปนอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึด
ผลประโยชนสวนรวม 

 7) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความ
ซ่ือสัตยสุจริตเปนยกยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตำแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ 
ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิดเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปน
คนฉลาด ยอมจะทำการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอ
กฎหมายของบานเมือง 
 

2. หลักการและเหตผุล  
           

  รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันบัญญัติใหรัฐจะตองใหความเปนอิสระ แกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจ
แกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ีสวนการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะทำไดเทาท่ีจำเปนตามกรอบท่ี
กฎหมายกำหนด และตองเปนไปเพ่ือคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ินหรือประโยชนสุขของ
ประเทศโดยรวม 
 

  นอกจากนี้ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริการราชการแผนดิน กำหนดใหการบริหาร
ราชการซ่ึงรวมท้ังราชการบริหารสวนทองถ่ินตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน 
 

  เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวของดังกลาวจะเห็นไดวา
การบริหารราชการแผนดินท่ีมีองคกรปกครองทองถ่ิน ซ่ึงเปนองคกรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและ
แกไขปญหาในระดับทองถ่ินยังมีปญหาหลายประการ ท่ีสำคัญคือปญหาดานการบริหารราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเอง และปญหาการกำกับดูแลโดยองคกรท่ีมี อำนาจหนาท่ี ตามกฎหมาย และดวยเหตุ
ท่ีวานี้ ไดมีสวนทำใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สวนหนึ่งไมเปนไปเพ่ือกอใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง คณะผูบริหารหรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
บางสวนมีพฤติการณสอไปในทางท่ีเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพองโดยไมชอบมีการกระทำในลักษะท่ี
เปนการขัดกันแหงผลประโยชน ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 
 

  จากสภาพปญหาท่ีพบในองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามสื่ อสิ่ งพิมพ  หรือสื่ อ
ประชาสัมพันธ จะพบวาภาพลักษณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการทุจริตคอรัปชั่นเปนจำนวนมาก 
และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง สงผลใหประชาชนเกิดความไมไววางใจการบริหารงานของ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามมา 



 

 

  ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวี
ความรุนแรงและสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของ
ชาติ เปนปญหาลำดับตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจาก
เกิดข้ึนทุกภาคสวนในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการ
ทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอำนาจและ
ความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริต
คอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption 
Perception Index – CPI) ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชั่นท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือ
ความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 
2555 – 2558 อยูท่ี 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับท่ี 76 จาก 168 
ประเทศท่ัวโลก และเปนอันดับท่ี 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุด
พบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558  ไดลำดับท่ี 101 จาก 168 
ประเทศ ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย  เปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชั่นอยูในระดับสูง  
 

  แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การปองกันการทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตาน
การทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกร
ตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทำ
ยุทธศาสตรชาติ     วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตใน
ประเทศไทยไมไดมีแนวโนมท่ีลดนอยถอยลง สาเหตุท่ีทำใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสำคัญของสังคมไทย
ประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐานโครงสรางสังคม ซ่ึงเปนสังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง 
(Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทำใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือ
เก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและพวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย 
ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรัปชั่นเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได ซ่ึงนับได
วาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรม
ไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทำงานท่ีไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึง
สงผลใหการทำงานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมาขางตนไมสามารถทำไดอยางเต็มศักยภาพ ขาด
ความเขมแข็ง 
 

  ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3    
เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง 
หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือให
ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน 
“ประเทศไทยใสสะอาด     ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมิน
ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 
ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของ
รัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตำแหนงหนาท่ีในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยไดกำหนดยุทธศาสตรการดำเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี ้
  ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 



 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
  ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

  ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

  ยุทธศาสตร ท่ี  6  ยกระดับคะแนนดัชนี การรับรูการทุจริต(Corruption Perception 
Index:CPI) 
 

  ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิด
ผลเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะ ท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เทศบาลตำบลยางหลอ   จึงไดตระหนักและใหความสำคัญกับการ
บริหารจัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดำเนินการ
จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต5ป (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน 
อันจะนำไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 
 

  เทศบาลตำบลยางหลอ  ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงปญหาการทุจริต
คอรัปชั่น ปญหาผลประโยชนทับซอน และการพัฒนาคุณธรรมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ จึง
ไดจัดทำแผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริต5ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพ่ือเปนแผนปฏิบัติการใน
การดำเนินการเรื่องโปรงใส ในการดำเนิ นงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) อันจะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร ใหสามารถทำงานดวยความ
โปรงใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีสวนรวม สามารถใชทรัพยากรอยางคุมคา และ
รับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได  
 

วิสัยทัศน (Vision) 
   “ยางหลอนาอยู มุงสูนวัตกรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง รองรับ AEC ประชาชนมีสวนรวม” 
                             

พันธกิจ (Mission) 
   

1. การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 
2. สงเสริมและขยายศักยภาพดานการจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะหและ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. สงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท่ีดีงาม 
5. พัฒนาการบริหารจัดการ  โดยคำนึงถึงสวนรวมของประชาชน 

 

3. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน 
   1) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารเทศบาลตำบล 
ยางหลอ 
   2) เพ่ือยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝาย
การเมืองขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำบลยางหลอรวมถึงประชาชนในพ้ืนท่ี 
  3) เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลตำบลยางหลอเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี (Good Governance)  



 

  4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ 
(People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลยางหลอ 

 5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
ของเทศบาลตำบลยางหลอ 
  6) ขาราชการท้ังฝายการเมืองและฝายประจำของเทศบาลตำบลยางหลอ ตลอดจน
ประชาชน มีจิตสำนึกในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส เปนธรรม ไมใชตำแหนงหนาท่ีไปในทางท่ีมิชอบ     
ทุกฝาย 
  7) เทศบาลตำบลยางหลอ มีระบบการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ เจาท่ีสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอยาง
รวดเร็ว โปรงใส มิใหขาราชการอ่ืนใชเปนเยี่ยงอยาง 
  8) หนวยงานสามารถประสานความรวมมือในองคกรและภายนอกองคกรในการปองกัน 
และ ปราบปรามการทุจรติ ภาครัฐ 
  9) เทศบาลตำบลยางหลอ สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และ
ถวงดุลการใชอำนาจใหเหมาะสม 
  10) เทศบาลตำบลยางหลอ พัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
  11) สนับสนุนใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหาร
ราชการของเทศบาลตำบลยางหลอ 
 

4. เปาหมาย 
  1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำบลยางหลอ
รวมถึงประชาชนในพ้ืนท่ีมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
  2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบของขาราชการ 
  3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวน
รวมและตรวจสอบการปฏิบัตหิรือบริหารราชการของเทศบาลตำบลยางหลอ 
  4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตำบลยางหลอท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอำนาจอยางเหมาะสม 
  5) เทศบาลตำยางหลอ  มีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 
 
 
 
 

 

5. ประโยชนของการจัดทำแผนฯ 
   1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำยางหลอ
รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสำนึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนำมาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณ



 

ในการตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล 
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนำมาประยุกตใชในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
   2) เทศบาลตำบลยางหลอสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
   3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทำ รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบใน
ฐานะพลเมืองท่ีมีจิตสำนึกรักทองถ่ิน อันจะนำมาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งใน
การเฝาระวังการทุจริต 
   4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตำบลยางหลอท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ
ทุจริต 
  5) เทศบาลตำบลยางหลอมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในพ้ืนท่ีเกิดความ
ภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

๑. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต5ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  มีรายละเอียดกรอบการ
จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (ภาพรวม)  แยกเปนรายมิติไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สวนท่ี 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต5ป 
(พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลยางหลอ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตหาป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1. การ
สรางสังคม
ท่ีไมทนตอ
การทุจริต 

1.1 การสราง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก
บุคลากรท้ัง
ขาราชการ 
การเมืองฝาย
บริหาร ขาราชการ
การเมือง ฝายสภา
ทองถ่ิน และฝาย
ประจำขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

1) โครงการสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรม 

ประชาชนเขาวัด  

พัฒนาพาสูคุณธรรม 

- - - - - 

 

2) มาตรการ สงเสรมิ

การปฏิบัติงานตาม

ประมวลจริยธรรมของ

เทศบาลตำบลยางหลอ 

- - - - - 

 

3) การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตประจำป - - - - - 

 

4) มาตรการปองกัน

การขัดแยงระหวาง

ผลประโยชนสวนตนกับ

ผลประโยชนสวนรวม 

- - - - - 

 

1.2 การสราง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถ่ิน 

1) โครงการพัฒนาศูนย
การเรยีนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
 

2) โครงการสงเสริม
คุณธรรมและจรยิธรรม
ในการปองกันการ
ทุจริต 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

 

3) โครงการฝกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก
ผูบริหารสมาชิกสภา
และพนักงาน  
ทต.ยางหลอ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

 

1.3 การสราง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักในการ
ประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม 

1)มาตรการสงเสริม
การปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของ 
ทต. 
ยางหลอ 

- - - - - 

 

2)มาตรการจดัการ
เรื่องรองเรยีนการทุจรติ - - - - - 

 

3)โครงการเสริมสราง
ความซื่อสัตยสุจริตและ
ปลูกฝงทัศนคตติอ
วัฒนาธรรมท่ีดีในการ
ตอตานการทุจริต 

- - - - - 

 



 

 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1. การสราง
สั งคม ท่ี ไม
ทน ต อการ
ทุจริต 

1.4 สราง
จิตสำนึกและ
ความตระหนักท่ี
จะไมกระทำการ
อันเปนการ
ขัดกันระหวาง
ผลประโยชน 
หรือการมี
ผลประโยชน 
ทับซอน 
 
 

1) กิจกรรมการมสีวน
รวมของผูบริหาร 
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจางของ 
ทต.ยางหลอ 

- - - - 

 
 

- 

 

2)มาตรจัดทำคูมือการ
ปองกันผลประโยชน
ทับซอน 

- - - - 
 

- 
 

3)มาตรการ”ปลูกฝง
องคความรูใหมีความ
เขาใจเก่ียวกับ 
Conflict  of 
Interest” 

- - - - 

 
 

- 

 

1.5 การสราง
จิตสำนึกและ
ความตระหนัก
แกประชาชนทุก
สวนในทองถ่ิน  

1) การเปดโอกาสให
เกิดการมีสวนรวมใน
การปลูกปาชุมชนใน
พ้ืนท่ี ทต.ยางหลอ 

    

  

1.6 การสราง
จิตสำนึกและ
ความตระหนัก
แกเด็กและ
เยาวชน 

1)โครงการแขงขัน
กีฬาสองวัยตายภัยยา
เสพติด 

300,000 300,000 300,000 300,000 
 
300,000 

 

2)การเสรมิสราง
วัฒนธรรมองคกรโดย
การจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ 

- - - - 

 
 

- 

 

มิติท่ี 1 รวม 
   16  โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ 

 

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

2. การ
บริหาร
ราชการ
เพ่ือปองกัน
การทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจำนงทาง
การเมอืงในการ
ตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร 

1) กิจกรรมประกาศ
เจตจำนงตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

- 

 

 2.2 มาตรการ
สรางความโปรงใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

1) มาตรการสราง
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

  2) มาตรการออก
คำสั่งมอบหมายของ
นายกเทศมนตร ี
ปลัดเทศบาล และ
หัวหนาสวนราชการ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

- 

 

  3) มาตรการตาม
หลักเกณฑการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

- 

 
  

  4) มาตรการตาม
แผนการจดัซื้อจัดจาง
หรือแผนจดัหาพัสด ุ

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

- 

 

  5) กิจกรรมรายงาน
ผลการจัดซื้อจดัจาง
หรือการจดัหาพัสดุ
ประจำป 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

  
 
 
 
 
 
 

6) กิจกรรมประกาศ
ตางๆ เก่ียวกับการ
จัดซื้อจัดจางหรือการ
จัดหาพัสด ุ
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 
 

7) กิจกรรมใชบัตรคิว
ในการติดตอราชการ 

 
- 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
      - 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

2. การ
บริหาร
ราชการ
เพ่ือปองกัน
การทุจริต 

2.3 มาตรการการ
ใชดุลยพินิจและใช
อำนาจหนาท่ี        
ใหเปนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมือง 
ท่ีดี 

1) โครงการลด
ข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 
 
 2) มาตรการการมอบ

อำนาจอนุมัติอนุญาต 
สั่งการ เพ่ือลด
ข้ันตอนการปฏิบัติ
ราชการ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

  3) มาตรการมอบ
อำนาจของ
นายกเทศมนตร ี

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

  4) มอบอำนาจเจา
พนักงานทองถ่ินตาม
พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

  5) มาตรการการออก
คำสั่งมอบหมายของ
นายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และ
หัวหนาสวนราชการ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 2.4 การเชิดชู
เกียรติแก
หนวยงาน/บุคคล
ในการดำเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏบัิติตน
ใหเปนท่ีประจักษ 

1) โครงการยกยอง
เชิดชูเกียรติ
หนวยงาน/บุคคลท่ี
ประพฤติปฏบัิติตนให
เปนท่ีประจักษ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 2) กิจกรรมยกยอง
และเชิดชูเกียรติแก
บุคคล หนวยงาน 
องคกรดีเดน ผูทำ
คุณประโยชนหรือเขา
รวมในกิจกรรมของ
เทศบาลตำบลยางหลอ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

 2.5 ยกยองเชิดชู
เกียรติท่ีดำรงตน
ตามหลักเศรษฐกิจ

1)กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู
ปฏิบัติตามหลัก

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 



 

พอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

2. การ
บริหาร
ราชการ
เพ่ือ
ปองกัน
การทุจริต 

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได
ทราบหรือรับแจง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

1) มาตรการ “จัดทำ
ขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

2) ชองทางแจงเรือ่ง
รองเรียนการทุจริต
ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

3) มาตรการ “ให
ความรวมมือกับ
หนวยงานตรวจสอบ
ท้ังภาครัฐและองคกร
อิสระ” 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

- 

 

4) แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องรองเรียน
การทุจริต 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

5) มาตรการ 
“ดำเนินการเก่ียว กับ
เรื่องรองเรียน กรณีมี
บุคคลภาย นอกหรือ
ประชาชนกลาวหา
เจาหนาท่ีของ
เทศบาลตำบลยาง
หลอวาทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหนาท่ีโดยมิ
ชอบ” 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติท่ี 2 รวม 
 21 โครงการ/

กิจกรรม/มาตรการ 
- - - - 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

ป 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

3. การ
สงเสริม
บทบาทและ
การมีสวน
รวมของภาค
ประชาชน 

3.1 จดัใหมีและ
เผยแพรขอมลู
ขาวสารในชองทางท่ี
เปนการอำนวย
ความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไดทุก
ข้ันตอน 

1) มาตรการ 
“ปรับปรุงศูนย
ขอมูลขาวสารของ
เทศบาลตำบล 
ยางหลอใหมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน” 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 2) กิจกรรม 
“อบรมใหความรู
ตาม พ.ร.บ. ขอมลู
ขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 
2540” 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

  3) มาตรการ 
“เผยแพรขอมลู
ขาวสารท่ีสำคัญ
และหลากหลาย” 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

  4) กิจกรรม “การ
เผยแพรขอมลู
ขาวสารดานการ 
เงิน การคลัง พัสดุ 
และทรัพยสินของ
เทศบาล และการ
รับเรื่องรองเรียน
เก่ียวกับการเงิน 
การคลัง” 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

  5) มาตรการ 
“จัดทำคูมือและ
มาตรการ
ใหบริการ” 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

6)กิจกรรม
ชองทางการรับฟง
ความคิดเห็นของ
ประชาชน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

         

  



 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

ป 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

3. การ
สงเสริม
บทบาทและ
การมีสวน
รวมของภาค
ประชาชน 

3.2 การรับฟงความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข
ของประชาชน 

1) โครงการการ
ดำเนินงานศูนยรบั
เรื่องราวรองทุกข
เทศบาลตำบล 
ยางหลอ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

2) มาตรการ
กำหนดข้ันตอน/
กระบวนการเรื่อง
รองเรียน 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

3) กิจกรรม 
รายงานผลการ
ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงใหผู
รองเรียน/รองทุกข
รับทราบ 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 

 

3.3 การสงเสรมิให
ประชาชนมีสวนรวม
บริหาร กิจการของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

1) มาตรการ
แตงตั้ง
คณะกรรมการ
สนับสนุนการ
จัดทำรายงานผล
การดำเนินงาน
ประจำป 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

2) มาตรการ
ตรวจสอบโดย
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและ
วิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ี
ดีของเทศบาลตำบล 
ยางหลอ 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

มิติท่ี 3 รวม 
11  โครงการ/

กิจกรรม/มาตรการ 
- - - - 

 
-  

 
 
 



 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

4. การ
เสริมสราง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 

4.1 มีการจดั
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผนดินกำหนด 

1) โครงการจัดทำ
แผนการตรวจ 
สอบภายในประจำป  

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

- 

 

2) โครงการจัดทำ
รายงานการควบคมุ
ภายใน  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 3) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

4.2 การ
สนับสนุนให
ภาคประชาชนมี
สวนรวม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ 
ตามชองทางท่ี
สามารถ
ดำเนินการได 

1) มาตรการสงเสริม
ใหประชาชนมีสวน
รวม ตรวจสอบ กำกับ 
ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเก่ียวกับการ
บรรจุแตงตั้ง การโอน 
ยาย 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
-  

2) กิจกรรมการ
รายงานผลการใชจาย
งบประมาณประจำป 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

3) กิจกรรมการมสีวน
รวมของประชาชนใน
การตรวจสอบการรับ 
การจาย และการใช
ประโยชนทรัพยสิน
ของเทศบาลตำบล
ยางหลอ 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
-  

4) กิจกรรมการจดัทำ
แผนการใชจาย
งบประมาณประจำป 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

  5) มาตรการสงเสริม
ความโปรงใสในการ
จัดซื้อจัดจาง 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

 
 



 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

ป 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

4. การ
เสริมสราง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 

4.2 การ
สงเสริมบทบาท
การตรวจสอบ
ของสภา
เทศบาลตำบล           
ยางหลอ 

1) โครงการอบรม
ใหความรูดาน
ระเบียบ กฎหมาย
ทองถ่ิน ผูบริหาร
ทองถ่ิน และ
สมาชิกสภา
ทองถ่ิน 
 

 
 
- 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

2)มาตรการ
ปองกันการรับ
สินบน 
 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

3) มาตรการ
ปองกันการขัดกัน
ระหวาง
ผลประโยชนสวน
ตนกับ
ผลประโยชน
สวนรวม 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

4.4 เสรมิพลัง
การมีสวนรวม
ของชุมชน
Community 
และบูรณาการทุก
ภาคสวนเพ่ือ
ตอตานการทุจรติ 

1) มาตรการ
เผยแพรขอมลู
ขาวสาร 
 

 
- 

 

 
- 

 
- 

 

- 
 

 

2) มาตรการใหผูมี
สวนไดเสียมีสวน
รวมตอตานการ
ทุจริต 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 

มิติท่ี 4 รวม 
  13 โครงการ/

กิจกรรม/
มาตรการ 

- - - - 
- 

 

มิติท่ี 1  
ถึง มิติท่ี 4 

รวม 
 61 โครงการ/

กิจกรรม/
มาตรการ 

320,000 320,000 320,000 320,000 

 

320,000 
 

 
 
 
 



 

 

 

มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
1.1 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหารขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจำขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1.1.1 สรางจติสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชนสุข
แกประชาชนในทองถิ่น 

โครงการท่ี 1  ช่ือโครงการ : โครงการเขาวัดพัฒนาพาสูคุณธรรม   

2. หลักการและเหตุผล 
   บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนรากฐานสำคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อน

องคกรไปสูความสำเร็จ  ท้ังดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรนั้นๆ ยอมประสบความสำเร็จ 

มีความเจริญกาวหนาตอไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถ มีทักษะตางๆ ใน

การปฏิบัติงาน มีประสบการณมีความรูและเขาใจงานเปนอยางดี เม่ือไดรับบทบาทใหกระทำหนาท่ีใดๆ แลว 

ยอมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันขามหากบุคลากรใน

องคกรดอยความสามารถ ไรอุดมการณ ไมมีทักษะหรือประสบการณท่ีจำเปนในการทำงาน ยอมทำให

องคกรนั้นๆ ดอยพัฒนาหรือเจริญกาวหนาไดอยางลาชา นอกจากบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ มี

ทักษะและประสบการณการทำงานสูงแลว ยอมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ 

คานิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนตัวชี้นำทางในการปฏิบัติงานตามตำแหนง หนาท่ี

และบทบาทแหงตนเอง บคุลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกท่ีดี มีความ

ซ่ือสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงานดวยความทุมเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผ

ตองาน ตอหนวยงาน ตอเพ่ือนรวมงานและผูมาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชนของประชาชนและ

ประเทศชาติแลว ยอมนำพาองคกรหรือหนวยงานมุงไปสูความเจริญกาวหนามากยิ่งข้ึน มีความโปรงใสมีการ

ปองกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบไดตามหลักการแหงธรรมาภิบาล 

  เทศบาลตำบลยางหลอ จึงไดจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการ
ทุจริตข้ึน เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภายใน ประกอบดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
ขาราชการและพนักงานจาง ตลอดท้ังประชาชนท่ัวไปให มีความรู  ความเขาใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา สามารถนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหหางไกลจากการทุจริต และการดำเนิน
ชีวิตประจำวันไดอยาง   ปกติสุข รูจักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและขอบังคับ 
มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพตอตนเอง ตอการทำงาน ตอเพ่ือนรวมงาน ตอผูมาขอรับบริการ ตอ
ผูบังคับบัญชาและตอประเทศชาติบานเมืองตอไป 
 

 

สวนท่ี 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต5ป (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลยางหลอ 



 

 

3. วัตถุประสงค 
   1. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมมาภิ
บาล คุณธรรม และจริยธรรม 
   2. เพ่ือใหผูบรหิารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสำคัญกับการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
   3. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใชในการทำงานและการดำเนินชีวิตได 
   4. เพ่ือใหผูบรหิารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนำองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการ
ทำงานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. เปาหมาย 
   คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจาง ลูกจาง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางหลอ 
กำนัน  ผูใหญบานทุกหมูบาน  และประชาชนในเขตตำบลยางหลอ 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   วัดและสำนักสงฆในเขตเทศบาลตำบลยางหลอ 
6. วิธีดำเนินการ 
   1. ติดตอประสานและขอความรวมมือไปยังวัด (สถานท่ีปฏิบัติธรรม/วิปสสนากรรมฐาน) 

2. ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดำเนินงานตามโครงการฯ 
3. จัดทำรายละเอียดโครงการฯ กำหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
4. เสนอรายละเอียดโครงการ กำหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแกไข

ใหถูกตองและเกิดความเหมาะสม 

5. ประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมโครงการฯ 

6. วัดผลและประเมินผลโครงการฯ 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
   รวมกันทำบุญในทุกวันพระ  จำนวน 1 ครั้ง ในหวงเขาพรรษา พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2565 
 

8. งบประมาณท่ีใชในการดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรบัผิดชอบโครงการ 
   กองการศึกษา เทศบาลตำบลยางหลอ 
  1. บุคลากรและประชาชนมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยาง

แทจริง   2. บุคลากรและประชาชนสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการ

ปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตไดอยางแทจริง 

   3. ปลูกจิตสำนึกใหบุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ คานิยม ความซ่ือสัตยสุจริต และเจต

คติตอองคกรตอการทำงาน ตอเพ่ือนรวมงานตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาท่ีดี 

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนทองถ่ิน พนักงานจาง คนงานจางเหมาบริการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลยางหลอ 



 

 

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลยางหลอ 

2. หลักการและเหตุผล 
   ตามท่ีเทศบาลตำบลยางหลอไดประกาศใชประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลยางหลอ 
โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทำผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกำหนดข้ันตอนการลงโทษตามความ
รายแรงแหงการกระทำ ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง 
หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจางกำหนดให
พนักงานเทศบาล ลูกจาง ประจำ และพนักงานจางของเทศบาล มีหนาท่ีดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตาม
หลักธรรมมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดม่ันใน
คุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสำนึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชนของประเทศชาติ
เหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน,ยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูก
กฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมี
คุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได, ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
ยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ไดกำหนดแนวทางการดำเนินการตาม
ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกำหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัย
ตำแหนงหนาท่ีและไมกระทำการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัย
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงเทศบาลตำบลยางหลอ ควร
นำแนวทางการดำเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
   ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน 
เทศบาลตำบลยางหลอไดจัดทำมาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบล
ยางหลอ” ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจำทุกระดับนำไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีดวย
ความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือเปนเครื่องมือกำกับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใส มี
มาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
   3.2 เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ ท้ังในระดับองคกร
และระดับบุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานดานตางๆ ของเทศบาลตำบลยางหลอเพ่ือให
การดำเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   3.3 เพ่ือทำใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก
ผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 



 

  3.4 เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหาร
ใชอำนาจในขอบเขต สรางระบบความรับผดิชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาติ
ของประชาชนและตอสังคมตามลำดับ 
   3.5 เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจ
เกิดข้ึน รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจาง และคนงานจางเหมาบริการ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 

6. วิธีดำเนินการ 
   1. เผยแพรประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลยางหลอเพ่ือใชเปนคานิยมสำหรับองคกร 
ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
   2. เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลยางหลอ เปดเผย
เปนการท่ัวไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูปและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ เรื่อง กำหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความ
โปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตาม  มาตรา 9        
วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
   สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลยางหลอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ พนักงานปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลยางหลอ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ :  การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำป (O36) 

2. หลักการและเหตุผล 
    ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 
– 2560) มุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉย
ตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ใน
การพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความ
โปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” 
มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ป  พ.ศ. 2565 
   ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน 
เทศบาลตำบลยางหลอจึงไดกำหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตข้ึน เพ่ือให
สามารถแปลงแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 
2560) ไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิก
สภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ ตลอดจนพนักงานจาง 
   3.2 เพ่ือสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะ
ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ ตลอดจนพนักงานจาง 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนตำบลยางหลอ 
5. พ้ืนท่ีดำเนนิการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ  
6. วิธีดำเนินการ 
   1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสำนึกดานการ
ตอตานการทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ
ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการปลูกจิตสำนึก 
   2. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและ
ถือปฏิบัติอยางเครงครัดผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   จำนวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนำมาเผยแพร   
 
 



 

โครงการท่ี 4 

1. ช่ือโครงการ :  มาตรการปองกันการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
(O47) 

2. หลักการและเหตุผล 
   ดวยสถานการณหรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผล
กระทบตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนง การกระทำดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว 
ท้ังเจตนาหรือไมเจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด 
พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคำนึงถึงผลประโยชน
สาธารณะ(ประโยชนของสวนรวม) แตกลบัตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคำนึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวก
พอง 
   “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู 
และมีการใชอิทธิพลตามอำนาจหนาท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสีย
ตอผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจำกัดอยูในรูปของตัวเงินหรือ
ทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวก
เขาไปดำรงตำแหนงในองคกรตางๆ ท้ังในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรือการท่ีบุคคลผูมี
อำนาจท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทาง
ราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกำหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือ
สัมมนาภายในองคกร เพ่ือใหความรูเรื่องการปองกัน ผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี เพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 
   ดังนั้น เทศบาลตำบลยางหลอ จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนแกบุคลากรในเทศบาลตำบลยางหลอ เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได
จัดกิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานสวนตำบลยางหลอเพ่ือให
พนักงานทุกคนทำงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมายคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกำกับความประพฤติ
ของตน เพ่ือไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตำบล พนักงานจางเก่ียวกับการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 
   3.2 เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทำงานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและ
เจาหนาท่ีของเทศบาลตำบลยางหลอ  
    3.3 เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีของเทศบาลตำบลยางหลอมีจิตสำนึก 
คานิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซ่ือสัตย สุจริต มุงม่ันทำงานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง 
สงผลใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 

4. เปาหมาย 
   พนักงานเทศบาลและพนักงานจางเทศบาลตำบลยางหลอ 
 



 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 

6. วิธีการดำเนินการ 
   จัดประชุมประจำเดือน และใหความรูเรื่องมาตรการปองกันการขัดแยงระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สำนักปลัด  เทศบาลตำบลยางหลอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ตัวชี้วัด 
   พนักงานเทศบาลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องมาตรการปองกันการขัดแยงระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
  ผลลัพธ 
   พนักงานเทศบาลและพนักงานจางมีความรูเก่ียวกับมาตรการปองกันการขัดแยงระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมและมีความประพฤติปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวกับผลประโยชนทับ
ซอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการท่ี 2 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
   บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนรากฐานสำคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อน
องคกรไปสูความสำเร็จท้ังดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรนั้นๆ ยอมประสบความสำเร็จ 
มีความเจริญกาวหนาตอไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถ มีทักษะตางๆ ใน
การปฏิบัติงาน มีประสบการณมีความรูและเขาใจงานเปนอยางดีเม่ือไดรับบทบาทใหกระทำหนาท่ีใดๆ แลว
ยอมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันขามหากบุคลากรใน
องคกรดอยความสามารถ ไรอุดมการณ ไมมีทักษะหรือประสบการณท่ีจำเปนในการทำงาน ยอมทำให
องคกรนั้นๆ ดอยพัฒนาหรือเจริญ กาวหนาไดอยางลาชา นอกจากบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ มี
ทักษะและประสบการณการทำงานสูงและ ยอมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ 
คานิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนตัวชี้นำทางในการปฏิบัติงานตามตำแหนง หนาท่ี
และบทบาทแหงตนเอง บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในหลักธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกท่ีดี มีความ
ซ่ือสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงานดวยความทุมเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผ
ตองาน ตอหนวยงาน ตอเพ่ือนรวมงานและผูมาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชนของประชาชนและ
ประเทศชาติแลว ยอมนำพาองคกรหรือหนวยงานมุงไปสูความเจริญ กาวหนามากยิ่งข้ึน มีความโปรงใสมี
การปองกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบไดตามหลักการแหงธรรมมาภิบาล 
   เทศบาลตำบลยางหลอจึงไดจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการ
ทุจริตข้ึน เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภายใน ประกอบดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
ขาราชการและพนักงานจาง ตลอดท้ังประชาชนท่ัวไปให มีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา สามารถนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหหางไกลจากการทุจริต และการดำเนิน
ชีวิตประจำวันไดอยาง           ปกติสุข รูจักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและ
ขอบังคับ มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพตอตนเอง ตอการทำงาน ตอเพ่ือนรวมงาน ตอผูมาขอรับบริการ 
ตอผูบังคับบัญชาและตอประเทศชาติบานเมืองตอไป 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
   3.2 เพ่ือใหบุคลากรสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตไดอยางถูกตอง 
   3.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมและเจตคติของบุคลากรตอองคกร ตอการทำงาน ตอ
เพ่ือนรวมงาน ตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาใหดียิ่งข้ึน 
   3.4 เพ่ือใหสถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสำนึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซ่ือสัตย สุจริต ใหแกบุคลากรของเทศบาลตำบลยางหลอ 

4. กลุมเปาหมาย 
   คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ/พนักงาน ท้ังหมด  

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลตำบลยางหลอ 



 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
     5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ 
   7.1 ติดตอประสานและขอความรวมมือไปยังวัด (สถานท่ีปฏิบัติธรรม/วิปสสนากรรมฐาน) 
   7.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดำเนินงานตามโครงการฯ 
    7.3 จัดทำรายละเอียดโครงการฯ กำหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
   7.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กำหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรงุและแกไข
ใหถูกตองและเกิดความเหมาะสม 
   7.5 ประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมโครงการฯ 
   7.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 

8. งบประมาณ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
   10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยาง
แทจริง 
   10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการ
ปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตไดอยางแทจริง 
   10.3 ปลูกจิตสำนึกใหบุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ คานิยม ความซ่ือสัตยสุจริต และ
เจตคติตอองคกรตอการทำงาน ตอเพ่ือนรวมงานตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล
ตำบลยางหลอ 

2. หลักการและเหตุผล 
   ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติใหมี
ประมวลจริยธรรม เพ่ือกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือ
เจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ และประกอบ
กับประกาศประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลยางหลอซ่ึงหัวใจสำคัญของการทำงานรวมกันเปนหมูคณะอีก
อยางท่ีขาดไมไดคือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อัน
ถูกตองดีงาม ท้ัง กาย วาจา ใจ ท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม ซ่ึงถาบุคลากรทุกคนท่ีทำงานรวมกันมี
คุณธรรมและจริยธรรมประจำใจของตนเองแลว การปฏิบัติงานทุกอยางตองลุลวงไปดวยดีและมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและผูมารับบริการอยางประชาชนก็จะไดรับความ
เชื่อม่ันและไววางใจท่ีจะเขามารับบริการท่ีองคกรนั้นๆ 
   เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมท้ังในดานคน ไดแก บุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝาย
บริหาร ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ินและขาราชการฝายประจำ รวมถึงพนักงานจาง จึงไดมีการ
จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลยางหลอ
ดังกลาวนี้ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือเปนการปลูกและปลุกจิตสำนึกการตอตานการทุจริต 
    3.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ี
ใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 
   3.3 เพ่ือสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
    3.4 เพ่ือสรางจิตสำนึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทำการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมี
ผลประโยชนทับซอน 

4. เปาหมาย 
   ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลยางหลอ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 

6. วิธีการดำเนินการ 
   จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชกิสภา และพนักงานเทศบาลตำบลยาง
หลอโดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณตางๆ ในการปลูกและ
ปลุกจิตสำนึกการตอตานการทุจริต ใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม และจริยธรรม 
และมีการศึกษาดูงานหรือทำกิจกรรมนอกสถานท่ีในบางโอกาส 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
 



 

8. งบประมาณในการดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สำนักงานปลัด  เทศบาลตำบลยางหลอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ตัวช้ีวัด 
   ประชาชนผูมารับบริการท่ีเทศบาลตำบลยางหลอประเมินความพึงพอใจการปฏิบตัิงาน
ของพนักงาน โดยใชแบบประเมินเปนตัวชี้วัด และตองไดรับผลการประเมินมาต่ำกวารอยละ 70 
  ผลลัพธ 
   ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลยางหลอเกิดจิตสำนึกท่ีดีในการตอตาน
การทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดม่ันตามหลักประมวลจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. ช่ือโครงการ :  มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต (O45) 
2. หลักการและเหตุผล 
    ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 
– 2560) มุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิตใิหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉย
ตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ใน
การพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความ
โปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” 
มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ป พ.ศ. 2564 
   ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน 
เทศบาลตำบลยางหลอจึงไดกำหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตข้ึน เพ่ือให
สามารถแปลงแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 
2560) ไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรปูธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิก
สภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ ตลอดจนพนักงานจาง 
   3.2 เพ่ือสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะ
ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจำ ลูกจางประจำ ตลอดจนพนักงานจาง 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนำมาเผยแพรมากกวา 5 เรื่องข้ึนไป 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ  

6. วิธีดำเนินการ 
   1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสำนึกดานการ
ตอตานการทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ
ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการปลูกจิตสำนึก 
   2. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรบัทราบและ
ถือปฏิบัติอยางเครงครัดผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ 

7. ระยะ เวลาดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   จำนวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนำมาเผยแพร 
โครงการท่ี 3 



 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสรางความซ่ือสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคต ิวัฒนธรรมท่ีดีในการ
ตอตานการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
   ดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินและพนักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูท่ีมีบทบาทสำคัญและเปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินท้ังยังมีหนาท่ีและความรับผิดชอบสำคัญในอันท่ีจะบำบัด
ทุกขบำรุงสุขและสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกประชาชนในทองถ่ินโดยใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
และทองถ่ิน ดังนั้น การท่ีประชาชนในแตละทองถ่ินจะมีความเปนอยูท่ีดีมีความสุขหรือไม จึงข้ึนอยูกับการ
ประพฤติปฏิบัติของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และพนักงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินทุกคนเปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสำนึกท่ีจะตอบสนองคุณ
แผนดินดวยการกระทำทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ 
   คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการ
เก่ียวกับยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตร โดยในยุทธศาสตรท่ี 4 การ
สงเสริมคุณธรรมในองคกรเพ่ือเปนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม โดยไดกำหนดแนวทางการ
พัฒนาขาราชการทุกระดับอยางจริงจังและตอเนื่อง ใหตระหนักในการเปนขาราชการท่ีมีเกียรติ ศักดิ์ศรี 
รูจักความพอเพียงเปนตัวอยางท่ีดีของสังคม ยึดม่ันในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตองตระหนักในคุณความ
ดีและกฎแหงกรรม ซ่ือสัตย สุจริต เสียสละ มีความรูความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงการมี
คุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจท่ีจะกระทำหรือไมกระทำการใดไดอยางเหมาะสม อันรวมถึงการปองกัน
การกระทำทุจริตในระบบราชการดวย 
   ดังนั้น เพ่ือเปนการเสริมสรางความซ่ือสัตย สุจริต ปลกูฝงทัศนคติและวัฒนธรรมท่ีดีในการ
ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลยางหลอจึงไดจัดทำโครงการเสริมสรางความซ่ือสัตย 
สุจริต และปลูกฝงทัศนคติวัฒนธรรมท่ีดีในการตอตานการทุจริตข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
   1. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาลลูกจางประจำและพนักงานจางของเทศบาลตำบลยางหลอใหมีจิตสาธารณะและเห็นแก
ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 
   2. เพ่ือปลูกฝงจิตสำนึกและคานิยมท่ีดีในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบใหแก
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจำและพนักงานจาง
ของเทศบาลตำบลยางหลอ 
   3. เพ่ือใหความรูแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจางประจำและพนักงานจาง ตามประมวลจริยธรรมขาราชการสวนทองถ่ินเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 
   4. เพ่ือใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจางประจำและพนักงานจางไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะเกิดความสำนึก
รวมในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตน เปนพลเมืองดี สรางประโยชนใหแก
ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสำนึกในการกระทำความดี รูจักการให การเสียสละและ
การบำเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน 

4. กลุมเปาหมาย 



 

   คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจางของเทศบาลตำบลยางหลอ 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

6. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

7. วิธีการดำเนินงาน  
   7.1 บรรยายเรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอนเก่ียวกับการปฏิบัติงาน และการ
ปรับเปลี่ยนฐานความคิดของเจาหนาท่ีรัฐในการรักษาผลประโยชนสาธารณะเพ่ือการตอตานการทุจริต 
   7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝาย
บริหารและฝายสภาทองถ่ินและประมวลจรยิธรรมขาราชการสวนทองถ่ิน 
   7.3 แบงกลุมทำกิจกรรมเก่ียวกับการเสริมสรางความซ่ือสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติ
และวัฒนธรรมท่ีดีใหแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจางประจำและพนกังานจางของเทศบาลตำบลยางหลอ 
   7.4 ทดสอบกอนและหลังการฟงบรรยาย 

8. สถานท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลยางหลอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   1. ระดับความรู ความเขาใจของผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 75 
   2. จำนวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.1.3 สรางจิตสำนึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน 
โครงการท่ี 1 ช่ือโครงการ :  กิจกรรมการมีสวนรวมของผูบริหาร  พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
ของเทศบาลตำบลยางหลอ (O35) 

2. หลักการและเหตุผล 
   ดวยสถานการณหรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผล

กระทบตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนง การกระทำดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว 

ท้ังเจตนาหรือไมเจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด 

พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคำนึงถึงผลประโยชน

สาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคำนึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวก

พอง 

   “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู 

และมีการใชอิทธิพลตามอำนาจหนาท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสีย

ตอผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจำกัดอยูในรูปของตัวเงินหรือ

ทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวก

เขาไปดำรงตำแหนงในองคกรตางๆ ท้ังในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรือการท่ีบุคคลผูมี

อำนาจท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทาง

ราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม

ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกำหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือ

สัมมนาภายในองคกร เพ่ือใหความรูเรื่องการปองกัน ผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี เพ่ือปองกัน

ผลประโยชนทับซอน 

   ดังนั้น เทศบาลตำบลยางหลอ จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกัน

ผลประโยชนทับซอนแกบุคลากรในเทศบาลตำบลยางหลอเพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได

จัดกิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานสวนตำบลยางหลอเพ่ือให

พนักงานทุกคนทำงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมายคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกำกับความประพฤติ

ของตน เพ่ือไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 

   3.1 เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตำบล พนักงานจางเก่ียวกับการปองกัน

ผลประโยชนทับซอน 

   3.2 เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทำงานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและ

เจาหนาท่ีของเทศบาลตำบลยางหลอ 

    3.3 เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีของเทศบาลตำบลยางหลอมีจิตสำนึก 

คานิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซ่ือสัตย สุจริต มุงม่ันทำงานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง 

สงผลใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 



 

4. เปาหมาย 

   พนักงานเทศบาลและพนักงานจางเทศบาลตำบลยางหลอ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

   เทศบาลตำบลยางหลอ 

6. วิธีการดำเนินการ 

   จัดประชุมประจำเดือน ชี้แจงใหความรูเรื่องเนนการมีสวนรวมรวมกัน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 

   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

   สำนักปลัด  เทศบาลตำบลยางหลอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  ตัวชี้วัด 

   พนักงานเทศบาลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องการมีสวนรวม 

  ผลลัพธ 

   พนักงานเทศบาลและพนักงานจางมีความรูเก่ียวกับการมีสวนรวม และมีความประพฤติ

ปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวกับการทุจริตในหนาท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : “มาตรการจัดทำคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน” 

2. หลักการและเหตุผล 

   รัฐบาลภายใตการนำของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสำคัญกับการผลักดันให

การปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึง

ประเด็นเรื่องการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐให

เหมาะสมและเปนธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือสรางความเชื่อม่ันวางใจในระบบ

ราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม รวมท้ังปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ 

   ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สำนักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูท่ีเก่ียวของกับการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สำนักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมกับสำนักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสการดำเนิ นงานของหน วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดาน อันรวมถึง การตอตานการทุจริตใน

องคกร ซ่ึงสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐดำเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตางๆ 

อันรวมถึงการใหความรูตามคูมือหรือประมวลจริยธรรม เก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแก

เจาหนาท่ีในหนวยงานดวย 

   เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตขางตน และเพ่ือนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐการปฏิบัติให เปนกลไกสำคัญท่ีจะปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทำท่ีเอ้ือตอการมี

ผลประโยชนทับซอนของเจาหนาท่ีในภาครัฐ เทศบาลตำบลยางหลอจึงไดตระหนักและเห็นถึงความสำคัญ

ของการจัดหาคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนข้ึน เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความ

เขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว รวมท้ัง เปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจ

ไดศึกษา เพ่ือเปนพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีใสสะอาด ลด

ระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป 

3. วัตถุประสงค 

   3.1 เพ่ือผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตำบลยางหลอใหบุคลากร

ผูปฏิบัติงานนำเปนองคความรูในการทำงานใหเปนไปดวยความถูกตอง 

   3.2 เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความ

ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรัปชั่น 



 

 4. เปาหมายผลผลิต 

   บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตำบลยางหลอ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 

6. วิธีดำเนินการ 
   1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล 
   2. จัดทำ (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 
   3. ตรวจสอบความถูกตอง 
   4. จัดทำคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 
   5. แจกจายใหบุคลากร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   มีการจัดทำคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ :  มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 

2. หลักการและเหตุผล 
   ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542 และท่ีแก ไขเพ่ิมเติม  มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กำหนดเรื่องการขัดกันของ
ผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมไว เพ่ือลดระบบอุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนาท่ีของรัฐมีจิตสำนึก
แยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมออกจากกันได หากเจาหนาท่ีของรัฐฝาฝนใหถือเปน
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวย 
   การขัดกันแหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยาง
กวางขวางในรอบหลายปท่ีผานมาโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกำลังเผชิญกับปญหา
การทุจริตคอรัปชัน่ของผูดำรงตำแหนงทางการเมืองหรือผูดำรงตำแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซ่ึงไดสงผล
กระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมท้ังไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดย
สวนรวม 
   จากสถานการณขางตน จำเปนท่ีหนวยงานภาครัฐตองเรงสรางองคความรูใหบุคลากรมี
ความพรอมท่ีจะเขาใจสาเหตุและปจจัยท่ีนำสูการคอรัปชั่น เพ่ือจะไดหาทางปองกันและปฏิบัติหนาท่ีให
หางไกลจากตนเหตุตางๆ ท่ีนำไปสูการทุจริตคอรัปชั่น โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝงองคความรูใหมีความ
เขาใจเก่ียวกับความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม รวมท้ังใหตระหนักถึง
ผลกระทบจากปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือเกิดเปน
ผลประโยชนทับซอน ซ่ึงเปนปญหาเชิงโครงสรางท่ีเก่ียวของกับหลายมิติ ท้ังมิดานสังคม การเมืองและการ
บริหารท่ีสำคัญสะทอนถึงวัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารท่ีดอยพัฒนา 
   ดังนั้น เทศบาลตำบลยางหลอไดจัดทำมาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจ
เก่ียวกับ Conflict of Interest” ข้ึน เพ่ือสรางจิตสำนึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทำงาน
เพ่ือสวนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสำคัญ หากขาราชการ
และพนักงานเจาหนาท่ีของรัฐขาดจิตสำนึกในหนาท่ีท่ีจะปกปองผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ มี
การใชอำนาจทางราชการโดยมิชอบในการดำเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชนตอตนเอง กลุม พรรค พวกพอง 
เหนือผลประโยชนสวนรวมยอมสงผลกระทบตอสถาบันราชการ และสรางความเสียหายตอประเทศชาติและ
ประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูเก่ียวกับ Conflict of Interest แกบุคลากรของเทศบาล
ตำบล          ยางหลอ 
   3.2 เพ่ือสรางจิตสำนึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทำงานเพ่ือสวนรวม 
ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสำคัญ อันจะนำมาซ่ึงการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนในองคกร 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ 
Conflict of Interest 

 



 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 

6. วิธีดำเนินการ 

   1. วางแผน/การถายทอดองคความรู 

   2. ออกแบบกิจกรรม 

   3. จัดเตรียมเอกสาร 

   4. ดำเนินการจัดประชุม 

   5. สรปุรายงานการประชุม 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ 
Conflict of Interest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.2 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมในการปลูกปาชุมชนในพ้ืนท่ีตำบลยางหลอ 

(O33) 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

   เนื่องดวยปจจุบัน โลกกำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

(Climate Change) ท่ีทำใหอุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือท่ีเรียกวา สภาวะโลกรอน ซ่ึงสงผลใหเกิดปรากฏการณ

ทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล 

อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศท่ีไมเคยมีหิมะตก เปนตน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไมทำลายปา

ของมนุษย ดังนั้น ประเทศตางๆ ท่ัวโลก จึงไดรวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลกรอน ซ่ึงเปนปญหาท่ี

สำคัญสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนท่ีสี

เขียวจึงเปนหนทางหนึ่งในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนโดยตรงเนื่องจากตนไมเปนแหลงดูดซับกาซ

คารบอนไดออกไซด แหลงกรองมลพิษ และผลิตกาซออกซิเจน อีกท้ังเปนการสรางความสมดุลการใชพ้ืนท่ี

ใหเกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ลงไดอยางนอย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเปนการ

แกไขปญหาภาวะโลกรอน เทศบาลตำบลยางหลอจึงไดจัดทำโครงการ “ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลด

ภาวะโลกรอนในพ้ืนท่ีตำบลยางหลอ” เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนสราง

เมืองนาอยูสวยงาม (Beautified City) และรวมถวายเปนราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกลาว ดังนั้น 

เทศบาลตำยางหลอจึงไดจัดทำโครงการนี้ข้ึนมา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีกสิกรรมของประชาชนและ

พ้ืนท่ีวางเปลาในเขตเทศบาลตำบลยางหลอเพ่ือใหเกิดความรมรื่น แกชุมชน พรอมท้ังเปนการเพ่ิมคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในชุมชน 

3. วัตถุประสงค 

   3.1 เพ่ือใหประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอัน

เปนสาธารณะรวมกัน 

   3.2 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดย

เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในตำบลยางหลอ 

   3.3 เพ่ือใหประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจำวัน เกิดความ

สมดุลเพ่ิมมูลคาทรัพยากรท่ีมีและลดภาวะโลกรอน 

   3.4 สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยู สวยงาม (Beautified City) สรางความรม

รื่นและคลายรอนแกประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

   ประชาชนมีโอกาสมีสวนรวมกับหนวยงานภาครัฐ   

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 



 

   เทศบาลตำบลยางหลอ อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

6. วิธีดำเนินงาน 

   6.1 ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน 

และประชาชนในทองถ่ินเขารวมกิจกรรม 

   6.2 ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี ให

จัดเตรียมสถานท่ีเพ่ือปลูกตนไม 

   6.3 ประสานขอรับกลาไม พันธุไม เพ่ือใชในโครงการ 

   6.4 ดำเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบนัการศึกษา กลุม

พลังมวลชน และประชาชนในทองถ่ิน 

   6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดย เทศบาลตำบลยางหลอ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

   งบประมาณจากเทศบาลตำบลยางหลอ 5,000 บาท (5พันบาทถวน) 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

   สำนักปลัดเทศบาลตำบลยางหลอ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

   10.1 ทำใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

   10.2 ทำใหเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมและสิ่งแวดลอมท่ีดีและชวยลดภาวะโลกรอน 

   10.3 ทำใหประชาชนมีจิตสำนึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   10.4 ทำใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและ

สรางความรมรื่นในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
1.3 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
โครงการท่ี 1 
1. . ช่ือโครงการ : โครงการแขงขันกีฬาสองวัยตานภัยยาเสพติด 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

               การออกกำลังกาย การเลนกีฬาเปนกิจกรรมท่ีสำคัญสวนหนึ่งของชีวิตประจำวัน เพราะทำใหมี

สุขภาพ รางกาย  สมบูรณ  แข็งแรง  ปราศจากโรคภัย  มีจิตใจเบิกบาน  ตลอดจนมีน้ำใจเปนนักกีฬา มี

คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย มีความสามัคคีกันในชุมชน และยงัเปนการสนองนโยบายของภาครัฐ  ซ่ึง

ไดกำหนดเปนวาระแหงชาติ เพ่ือท่ีจะรณรงคปองกัน แกไขและปราบปรามปญหายาเสพติดท่ีกำลังแพรระบาด

อยูในขณะนี้  ดังนั้นเทศบาลตำบลยางหลอ จึงไดจัดกิจกรรมโครงการนี้ข้ึน  

3. วัตถุประสงค 

(๑) เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหเยาวชน ประชาชนและผูสูงอายุ ไดออกกำลังกาย โดยการเลนกีฬา 

เพ่ือใหมีสุขภาพรางกาย สมบูรณ แข็งแรง มีสุขภาพจิตท่ีดี 

              (๒) เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหเยาวชน ประชาชนและผูสูงอายุ ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ได

ทำกิจกรรมรวมกัน ใหเกิดความสามัคคีกันในหมูคณะ รูจักการเสียสละตนเองเพ่ือสวนรวม 

              (๓) เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหเยาวชน ประชาชนและผูสูงอายุ รวมกันรณรงคปองกัน ตอตาน 

และแกไขปญหายาเสพติด 

4. เปาหมาย 

  มีเยาวชน ประชาชนและผูสูงอายุ ในเขตตำบลยางหลอเขารวมกิจกรรม ประมาณ๑,๕๐๐

คน 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนนิงาน 

  5.1 จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

  5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 

  5.3 ดำเนินการตามโครงการ 

  5.4 สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ 

6. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

  ณ สนามกีฬากลางโรงเรียนชุมชนบดมาดยางหลอ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร    

งบประมาณดำเนินการ 

  จำนวนเงินท้ังสิ้น 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 

  5 ป   งบประมาณ  พ.ศ. 2561-2565  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  กองการศึกษา  เทศบาลตำบลยางหลอ รวมกับโรงเรียนในเขตตำบลยางหลอ 



 

            
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   10.1 เยาวชน ประชาชน ผูสงูอายุ มีความรักใคร ปรองดอง สมัครสมาน สามัคคีกันในหมู
คณะ มีน้ำใจเปนนักกีฬา มีระเบยีบ วินัย  
   10.2 เยาวชน ประชาชน ผูสงูอายุ รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน โดยการออกกำลัง
กาย เลนกีฬา 
   10.3 ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย สุจริต มีวนิัย 
   10.4 เยาวชน ประชาชน ผูสงูอายุ มีสุขภาพรางกาย สมบูรณ แข็งแรง ปราศจากโรคภัย 

สุขภาพจิตดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ :  การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร โดยการจัดงานวันเด็กแหงชาติ (O38) 

2. หลักการและเหตุผล 

 วันเสารท่ี  2 ของเดือนมกราคมของทุกป คือ วันเด็กแหงชาติ ท่ีรัฐบาลจะตองให
ความสำคัญและดูแลเด็ก เยาวชน คือ ผูนำของประเทศในอนาคต ใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกายอารมณ 
จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุขเปนพลเมืองดีของประเทศชาติตอไป  เพ่ือเปนการสงเสริมแนวนโยบายการจัดการศึกษา
ของรัฐบาลท่ีวางไว เทศบาลตำบลยางหลอจึงไดจัดใหมีกิจกรรมโครงการวันเด็กแหงชาติข้ึน เพ่ือใหเด็กไดรื่น
เริงสนุกสนาน เสริมพัฒนาการกามเนื้อ จิตใจ สติปญญาท่ีดี  มีกิจกรรมรวมกัน กอใหเกิดความรัก ความ
สามัคคีในหมูคณะ ตรงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรื่นเริงสนุกสนานมีอารมณและจิตใจท่ีดี ในวันเด็กแหงชาติ 

3.2 เพ่ือกอใหเกิดความรักความสามัคคีในหมูคณะ 

3.3 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาดานรางกาย เสริมพัฒนาการกามเนื้อ จิตใจ สติปญญาท่ีดี รวม

กิจกรรมอยางมี ระเบียบวินัย และสามารถอยูรวมกับคนอ่ืนไดอยางมีความสุข 

4. กลุมเปาหมาย 

เด็กนักเรียนในโรงเรียนเขตความรับผิดชอบเทศบาลตำบลยางหลอ จำนวน  5  แหง  ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  จำนวน  4  แหง ผูปกครองนักเรียน และประชาชนในเขตตำบลยางหลอ  ประมาณ  1,500 คน  
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 วันเสารท่ี 2 ของเดือนมกราคมของทุกป 
6. งบประมาณดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลยางหลอ จำนวน 88,125 บาท (แปดหม่ืนแปดพันหนึ่งรอยยี่สิบ5บาทถวน) 
7. วิธีการดำเนินงาน 

6.1  นำเด็กเขาแถวเคารพธงชาติ 
6.2  กลาวรายงานพิธีเปด 
6.3  กลาวเปดงาน 
6.4  ชมการแสดงกิจกรรมของนักเรียนแตละโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
6.5  เด็กๆรวมกิจกรรมเลนเกมส 
6.6  เด็กเขาแถวเพ่ือรับขนม 

8. สถานท่ีดำเนินการ 
โรงเรียนชุมชนบดมาดยางหลอ ตำบลยางหลอ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษา  เทศบาลตำบลยางหลอ  รวมกับโรงเรียนชุมชนบดมาดยางหลอ  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 เด็กและเยาวชน ไดรื่นเริง สนุกสนานในวันเด็กแหงชาติ 
10.2. เด็กและเยาวชนเกิดความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ 
10.3 สามารถพัฒนาใหเด็กและเยาวชนมีรางกาย จิตใจและสติปญญาท่ีดี 
10.4 เด็กและเยาวชน ไดรวมกิจกรรมหมูคณะ สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 



 

 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

โครงการท่ี 1 : กิจกรรม“ประกาศเจตจำนงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น” 
(O34) 

2. หลักการและเหตุผล 
   คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป 
พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเปนสังคมมิติ
ใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของ
รัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนน
จะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตอง
มีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตำแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดการ
กำหนดยุทธศาสตรการดำเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
   ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
   ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
   ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
   ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจรติ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception 
Index :  CPI) 

   องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอำนาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ิน
และเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทำ
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
หนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี 
สวนการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทำไดเทาท่ีจำเปนตามกรอบกฎหมายกำหนด และตอง
เปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ินท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคำครหา ท่ีไดสรางความขมข่ืนใจใหแกคนทำงานในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซ่ึงหากพิจารณาจำนวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับมีปจจัย
นานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริต ของคนทำงานราชการสวน
ทองถ่ินสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทำนองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทำงาน
ในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจำนวนมาก และ
มากกวาคนทำงานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ีคนทำงานในทองถ่ิน อาจตอง



 

ถูกครหาในเรื่องการใชอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือชองทางท่ีคนทำงานในทองถ่ินจะใช
อำนาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับท่ีคนทำงานในหนวยงานราชการอ่ืน และมูลคาของความ
เสียหายของรัฐ ท่ีคนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความ
เสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   ดังนั้น จึงมีความจำเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการ
ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และ
ยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตอไป 

3. วัตถุประสงค 
   เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดวยการจัดทำแผนปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   4.1 ประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ 
   4.2 มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย  
   1 ครั้ง 
   4.3 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
   เทศบาลตำบลยางหลอ 

6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
   6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 
   6.3 จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
   6.4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
   6.5 จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
   6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
   6.7 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
   6.8 รายงานผลการดำเนินงาน 

7. ระยะเวลาดำเนนิการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 



 

 

10. ตวัช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผลผลิต 
   - มีประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ 
   - มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย       
1 ครั้ง 
   - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป จำนวน 1 ฉบบั 
  ผลลัพธ 
   - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการ
ทุจริตของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
   - ลดขอรองเรียนการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ 
บรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เล่ือนตำแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ   มาตรการ : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) (O25) 

2. หลักการและเหตุผล 
   พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจางของเทศบาลตำบลยางหลอ เปน
บุคลากรท่ีมีความสำคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลใหมีศักยภาพ โดยมุง
ผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตอง
เริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจยัสำคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพจะตองมีมาตรฐานในการ
ทำงานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทำงานไดดาน
การพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนำไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการ
ใหบริการท่ีเปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไปเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 50 วรรคทาย ท่ีกำหนดใหการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุข
ของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกำหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น 
ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาใน
เชิงภารกิจของรัฐ  
   ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 
เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทำงานได จึงไดจัดใหมี
มาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือกำหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 
   3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใส
สามารถตรวจสอบได 
   3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดาน
บริหารงานบุคคล 
   3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหมี
ประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามาทำงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   จัดทำมาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาล จำนวน 1 มาตรการ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 



 

 
 

6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 กำหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อน
ตำแหนง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  
  6.2 นำหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากำหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 

6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 
   6.4 ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมมาภิบาล 
   6.5 สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
   - มีมาตรการดำเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลจำนวน 1 มาตรการ 
   - เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานและหลักธรรมมาภบิาล 
  ผลลัพธ 
   - ลดขอรองเรียนในการดำเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมนอยกวา 90 % 
   - บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ำ
กวาระดับ 3 
   - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ
เจาหนาท่ีได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการออกคำส่ังมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวน
ราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
   เทศบาลตำบลยางหลอ เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ
หนึ่งท่ีมีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอำนาจหนาท่ีของเทศบาล 
ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ี
กำหนดใหเทศบาลมีหนาท่ีตองทำอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอ
กับหนวยงานตางๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอำนวยความสะดวกในการติดตอราชการ
เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหนาท่ี
ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสำนัก กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยาง
ยิ่งตอการใหบริการ ทำใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่ง
ของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการ
ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  
   เพ่ือให เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ท่ี
กำหนดใหการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ีของเทศบาล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขประชาชน โดยใช
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกำหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชน
สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปนประชาชน
ไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ท่ีกำหนดใหนายกเทศมนตรี มีอำนาจหนาท่ี
ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เก่ียวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตร กำหนดใหนายกเทศมนตรี 
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และ
ลูกจางของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอำนาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรอง
นายกเทศมนตรีท่ีไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได มาตรา 48 เอกูนวีสติ 
กำหนดใหปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี 
และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาล ใหเปนไปตามนโยบาย และอำนาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีมี
กฎหมาย กำหนด หรือตามท่ีนายกเทศมนตรี มอบหมาย 
   ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
ตอบสนองความตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก 
จึงจำเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอำนาจหนาท่ีของเทศบาลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปน
ธรรมตอบสนองความตองการของประชาชน 



 

   3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
   3.3 เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุก
ระดับ 
   3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอำนาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริต
และประพฤติมิชอบในตำแหนงหนาท่ีราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ 
จำนวน 4 ฉบับ ประกอบดวยนายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมาย
ใหปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   สำนักงานเทศบาลตำบลยางหลอ 

6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับ
และหนังสือสั่งการ 
   6.2 จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรบัมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
   6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
   6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งท่ีไดรับมอบหมาย
ในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
   สำนักปลัด   เทศบาลตำบลยางหลอ 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผลผลิต 
   มีคำสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จำนวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 
  ผลลัพธ 
   - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
   - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการ
ทุจริต 
 
 



 

 
 
 
โครงการท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการตามหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O27) 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่ง
ของการบริหารผลการปฏิบัติราชการซ่ึงใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุน
ในการพัฒนาผลงาน ซ่ึงนายกเทศมนตรีตำบลยางหลอไดใหความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่องลำดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบงัคับบัญชาในการประเมินผลการปฏบิัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ดวย
เหตุผลนี้เองจึงเปนท่ีมาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค 
   เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและ
สามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   พนักงานเทศบาลตำบลยางหลอ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   สำนักงานเทศบาลตำบลยางหลอ 

6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
เทศบาลตำบลยางหลอ โดยแตงตั้งปลัดเทศบาลตำบลยางหลอเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวน
ราชการเปนกรรมการ และพนักงานเทศบาลตำบลยางหลอท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 
   6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลยางหลอ โดย
ประกอบดวย ประธานกรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ และพนักงานเทศบาล
ท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 
   6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
เทศบาลตำบลยางหลอ เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดย
เจาหนาท่ีใหคำปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
   6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
เทศบาลตำบลยางหลอรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแก
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลยางหลอ 
   6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลยางหลอพิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล



 

การปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตำบลยางหลอเสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามท่ีกำหนดไวใน
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดสกลนคร  
 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   ชวงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
   สำนักปลัด เทศบาลตำบลยางหลอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของ
อยางเครงครัด 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ  :  มาตรการตามแผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O21) 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เปนแนวทางเดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจึงมีกิจกรรมควบคุมใหบุคลากร กองคลัง เทศบาลตำบลยางหลอ จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายให
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทำใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงิน
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป  และดำเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ซ่ึงถือเปนเรื่องสำคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตอง
ทำตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเปนตอการบริหารงานของเทศบาลตำบลยางหลอ 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือใหบุคลากร กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ 
และหนังสือท่ีเก่ียวของ 
   3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทำใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   บุคลากร กองคลัง เทศบาลตำบลยางหลอ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   กองคลัง เทศบาลตำบลยางหลอ 

6. วิธีดำเนินการ 
   จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยก
ประเภทรายจายตามงบประมาณท่ีตั้งไว 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
   กองคลัง เทศบาลตำบลยางหลอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 



 

   10.1 บุคลากร กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 
   10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทำใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
   10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 
โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ  :  กิจกรรมสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (O23) 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึง
กำหนดใหมีการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิด
ประโยชนสูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 
2535 และแกไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานดานจัดซ้ือจัดจาง 

3.2 เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร 
3.3 เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน 
3.4 เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
3.5 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
3.6 เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   4.1 หัวหนาพัสด ุ
   4.2 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 

6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซ้ือจัดจาง 
   6.2 จำแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจางและคิดเปนรอยละของจำนวนโครงการและรอยละของ
จำนวนงบประมาณ 
   6.3 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
   6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
   6.5 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางประจำป 
   6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจำป 
   6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 



 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง  เทศบาลตำบลยางหลอ 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมี
ประสิทธิภาพ 
   10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
   10.3 ผูปฏิบตัิงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
โครงการท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ  :  กิจกรรมรายงานผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำป (O24) 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2558 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
   3.2 เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
   3.3 เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 

6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 จัดทำคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเก่ียวของกับ
ผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ 
   6.2 ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรใน
หนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
   กองคลัง  เทศบาลตำบลยางหลอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 

10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 



 

   10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 
 
 
 
 
 
 
โครงการท่ี 4 
1. ช่ือโครงการ  :  กิจกรรมประกาศตางๆ เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ (O22) 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   เนื่องจากเทศบาลตำบลยางหลอ มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการ
สาธารณะดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจ
และการจัดทำบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอำนาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกำหนดไว ดังนั้น การท่ี
เทศบาลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนจะตองบริหารงานดวยความ
ซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมมาภิบาลเพ่ือใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ท่ีกำหนดใหการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ี
ของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและให
คำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซ้ือ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับ
มาตรา 50 (9) ท่ีกำหนดใหเทศบาลมีอำนาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล 
ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกำหนดใหการจัดซ้ือจัดจาง ใหสวน
ราชการดำเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใชราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรบัประกอบกัน 
   ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจำเปนตองจัดโครงการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจาง
ของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางตามโครงการ
และกิจกรรมตางๆ ของเทศบาล 
   3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลัก         
ธรรมมาภิบาล 
   3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของเทศบาลท่ีดำเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553  



 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ และหมูบานตางๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลยางหลอ 

6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทำประกาศ ดังนี้ 
   - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจาง 

- ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจาง 
- ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจาง 
- ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 

   6.2 นำสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล 
ไดแกทางเว็บไซตบอรด ประชาสัมพันธ หนวยงานราชการ เปนตน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
   กองคลัง เทศบาลตำบลยางหลอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผลผลิต 

เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 
ผลลัพธ 

   - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของ
โครงการท่ีจัดซ้ือจัดจางท้ังหมด 
   - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 
   - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ 
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ  :  กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ
หนึ่งท่ีมีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอำนาจหนาท่ีของเทศบาล 
ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกำหนดให
เทศบาลมีหนาท่ีตองทำอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับ
หนวยงานตางๆ ของเทศบาลนั้นมักจะประสบปญหาดานการอำนวยความสะดวกอยางเสมอภาค เปนธรรม 
อันเนื่องมาจากภารกิจ และผูมาขอรับบริการเปนจำนวนมากซ่ึงเจาหนาท่ีไมสามารถใหบริการไดอยาง
ทันทวงที การตอบสนอง ความตองการเกิดความลาชาไมเปนธรรม และการใหบริการไมเปนระบบมีการลัด
คิว ซ่ึงเปนชองทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีถือเปนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค ท้ังผูมา
ขอรับบริการและผูใหบริการ สงผลตอมาตรฐานการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ท่ีกำหนดใหการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ี
ของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และให
คำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูล
ขาวสารอยางโปรงใสตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 ท่ีกำหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมาย
โดยกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอน
การปฏิบัติงานเกิดความจำเปนและประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความ
ตองการ ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558 
   ดังนั้น เทศบาลตำบลยางหลอ ไดมุงเนนท่ีจะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม ใหบริการโดยจัดลำดับกอน– หลัง เพ่ือเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ใหบริการประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการสำหรับผูมา
ติดตอราชการ 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอำนวยความสะดวก ความเสมอภาค 
เปนธรรมตอผูมารับบริการ 



 

   3.2 เพ่ือใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 
   3.3 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีใหและเกิดความคุมคาในการขอรับ
บริการ 
   3.4 เพ่ือเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีมิใหกระทำการแสวงหา
ประโยชนหรือกระทำการประพฤติมิชอบตอตำแหนงหนาท่ี อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาท่ี 

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   การจัดทำบัตรคิวในการใหบริการแกประชาชนท่ัวถึงเปนธรรม 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   สำนักงานเทศบาลตำบลยางหลอ 

6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 จัดทำคำสั่งคณะทำงานเพ่ือกำหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กำกับการ
ใหบริการ 
   6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กำหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ 
   6.3 จัดทำบัตรคิวในรูปแบบตางๆ ตามความจำเปนและเหมาะสม 
   6.4 ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และ
การใชบริการตามลำดับคิว 
   6.5 จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ 
   6.6 สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสัปดาหรายเดือน เพ่ือ
นำมาปรับปรุง แกไขการใหบริการอยางมีคุณภาพ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
   ทุกสำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลยางหลอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผลผลิต 
   มีการใชบัตรคิวสำหรับใหบริการแกประชาชนตามลำดับกอนหลัง สำหรับหนวยงานท่ี
ใหบริการ 
  ผลผลิต 
   - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีให ไมนอยวารอยละ 70 ของผูมาขอรับบริการ 
   - การใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาท่ี 



 

 
 
 
 
 
 
 
2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอำนาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทำการและในระบบเครือขายสารสนเทศของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โครงการท่ี 1  ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
   ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 
2545 ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีเปนท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว
วา “การบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หนวยงานท่ีไมจำเปน การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน” และเพ่ือใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหาร
ราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน  
   เทศบาลตำบลยางหลอ เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตาม
อำนาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไป เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการ
แบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไข
กระบวนการทำงานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับ
บริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทำให
เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อำนวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมี
คุณภาพท่ัวถึงและแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาลตำบลยางหลอใหกับประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
   3.2 เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
   3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรใหคำนึงถึงผลลัพธในดานการ
บริการประชาชนผูมาติดตอขอรบับริการ 



 

   3.4 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใส
สามารถวัดผลการดำเนินงานได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยางหลอและผูท่ีมาติดตอราชการกับเทศบาลตำบลยางหลอ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   สำนักงานเทศบาลตำบลยางหลอ 

6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
   6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
   6.3 จัดทำประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศ
ใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
   6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแกประชาชน 
     6.4.1 ปรับปรุงแผนผงักำหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
    6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
     6.4.3 จัดทำเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 
    6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
    6.4.5 จัดทำ/เตรียมแบบฟอรมคำรองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรม
ทุกงานบริการ 
    6.4.6 จัดทำคำสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการ
ใหบริการแกประชาชนท้ังเวลาทำการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
    6.4.7 การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการ
แทน 
   6.5 มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 
   6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนำ
จุดบกพรองในการจัดทำโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึน
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   ทุกสำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลยางหลอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 



 

   10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนได 
   10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรคำนึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการ
ประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ 
   10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใส
สามารถวัดผลการดำเนินงานได 
 
 
 
2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดำเนินการอ่ืนใดของผูมีอำนาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัต ิอนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
   การมอบหมายอำนาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายใน
องคกรนั้น ก็เพ่ือเปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซ่ึงการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะ
พิจารณาถึงความสำคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการท่ีจะดำเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวย
ความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ ดังนั้น การ
ดำเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการบริหารราชการ
ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุม
คาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความ
สะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซ่ึงเปน
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

3. วัตถุประสงค 
   เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลตำบลยางหลอ ภายใตกรอบอำนาจหนาท่ีตามท่ี
กฎหมายกำหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
4. เปาหมาย 
   คณะผูบริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการ 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 
6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 จัดทำบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะ
ผูบริหาร ปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
   6.2 ดำเนินการออกคำสั่งฯ 
   6.3 สำเนาคำสั่งฯ แจงคณะผูบริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการทุก
สวน ท่ีไดรับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 



 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   ทุกสำนัก/ กอง  ของเทศบาลตำบลยางหลอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว 
ตลอดจนการอำนวยความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ  การมอบอำนาจของนายกเทศมนตร ี

2. หลักการและเหตุผล 
   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ไดบัญญัติเก่ียวกับอำนาจ
หนาท่ีของนายกเทศมนตรีไวหลายเรื่องหลายประการ รวมท้ังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอำนาจ
หนาท่ีของนายกเทศมนตรีเอาไวการท่ีนายกเทศมนตรีจะดำเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทำให
เกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนตางๆ เกิดข้ึนได ดังนั้น เพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ ท่ีอาจ
เกิดข้ึน เทศบาลจึงไดกำหนดมาตรการใหมีการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี ใหรองนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ไดปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
   3.2 เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรัปชั่นของเจาหนาท่ี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   มีการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 

6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอำนาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 
   6.2 ออกคำสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 
และรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 



 

   งานการเจาหนาท่ี สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลยางหลอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   รอยละ 80 ของเปาหมายดำเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
โครงการท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : มอบอำนาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

2. หลักการและเหตุผล 
   ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติกำหนดอำนาจหนาท่ีของ
นายกเทศมนตรีในฐานะเจาพนักงานทองถ่ินไวหลายประการ ท้ังการอนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอนอาคาร 
ตอเติมดัดแปลงอาคาร เปนตน ซ่ึงลวนแตเก่ียวของกับสิทธิ หนาท่ี และเสรีภาพของประชาชน การท่ีจะใช
อำนาจอยูกับนายกเทศมนตรีก็อาจเปนผลใหการบริการประชาชนเกิดความลาชา และอาจเปนชองวางท่ีทำ
ให เกิดการทุจริตข้ึนมาได ดังนั้น จึงไดกำหนดมาตรฐานการมอบอำนาจเจาพนักงานทองถ่ินตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 เปนไปอยางรอบคอบ 
   3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตคอรัปชั่นของเจาหนาท่ี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   คำสั่งนายกเทศมนตรีมอบอำนาจเจาพนักงานทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ใหกับรองนายกเทศมนตรี 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 

6. วิธีดำเนินการ 
   เสนอคำสั่งเทศบาลตำบลยางหลอมอบอำนาจเจาพนักงานทองถ่ินใหรองนายกเทศมนตรี
เปน           ผูปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีในการใชอำนาจเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 



 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   กองชาง เทศบาลตำบลยางหลอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   มีการออกคำสั่งมอบอำนาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจาพนักงานทองถ่ิน ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 
 
 
โครงการท่ี 4 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการออกคำส่ังมอบหมายของนายกเทศมนตร ีปลัดเทศบาล และหัวหนาสวน
ราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
   เทศบาลตำบลยางหลอ เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ
หนึ่งท่ีมีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอำนาจหนาท่ีของเทศบาล 
ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ี
กำหนดใหเทศบาลมีหนาท่ีตองทำอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอ
กับหนวยงานตางๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอำนวยความสะดวกในการติดตอราชการ
เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหนาท่ีใน
การสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสำนัก กอง และฝายตางๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่ง
ตอการใหบริการ ทำใหการบริการเกิดความลาชาประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของ
การกระทำการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการ
ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
   เพ่ือให เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ท่ี
กำหนดใหการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ีของเทศบาล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใช
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกำหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชน
สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปนประชาชน
ไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ท่ีกำหนดใหนายกเทศมนตรี มีอำนาจหนาท่ี
ในการสัง่ อนุญาต และอนุมัติ เก่ียวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กำหนดใหนายกเทศมนตรี
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และ
ลูกจางของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอำนาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรอง
นายกเทศมนตรีท่ีไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได มาตรา 48 เอกูนวีสติ 
กำหนดใหปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี
และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย และมีอำนาจหนาท่ีอ่ืน ตามท่ี
มีกฎหมายกำหนดหรือตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย   



 

   ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
ตอบสนองความตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก 
จึงจำเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอำนาจหนาท่ีของเทศบาลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปน
ธรรม ตอบสนองความตองการของประชาชน 
   3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน 
   3.3 เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุก
ระดับ 
   3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอำนาจหนาท่ีในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริต
และประพฤติมิชอบในตำแหนงหนาท่ีราชการ 

4. เปาหมาย 
   จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ 
จำนวน 4 ฉบับ ประกอบดวยนายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมาย
ใหปลัด เทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล 
และปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   สำนักงานเทศบาลตำบลยางหลอ 

6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบยีบฯ ขอบังคับ
และหนังสือ สั่งการ 
   6.2 จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรบัมอบอำนาจใหปฏิบตัิราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
   6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
   6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งท่ีไดรับมอบหมาย
ในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผลผลิต 



 

   มีคำสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จำนวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 
  ผลลัพธ 
   - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
   - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดำเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ :  กิจกรรมมยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 
2. หลักการและเหตุผล 
   สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน  เพ่ือความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม ทำใหการมีคุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไม
วาจะเปนเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืนๆ เพ่ือเปนการ
สงเสริมใหคนดีมีท่ียืนในสังคม สรางแบบอยางท่ีดีแกคนรุนหลัง เทศบาลตำบลยางหลอ จึงจัดใหมีการยก
ยอง เชิดชูเผยแพร ประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกผูกระทำความดี เพ่ือสงเสริม
สรางขวัญและกำลังใจแกคนดีเหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเปน
แบบอยาง เพ่ือปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เปน
รากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข 
3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
   3.2 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของ
ทองถ่ิน 
   3.3 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.4 เพ่ือสรางขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมี
แบบอยางท่ีดี ในการปลูกจิตสำนึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งข้ึน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี
จำนวนไมนอยกวา 10 คน/ป 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   พ้ืนท่ีเทศบาลตำบลยางหลอ 
6. วิธีดำเนินการ 



 

   จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนท่ีประจักษผานทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก วารสารเทศบาลตำบลยางหลอ เว็บไซตเทศบาลตำบล
ยางหลอ สื่อสังคม (Social Media) เปนตน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   จำนวนหนวยงาน/บุคคลท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
 
2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น 

โครงการท่ี 1  :  กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทำคุณประโยชน

หรือเขารวมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลยางหลอ 

2. หลักการและเหตุผล 
   การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดข้ึนในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสราง

รากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคน

ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซ่ือสัตย

สุจริต และเสียสละเพ่ือสวนรวม ถือวาเปนหลักสำคัญของการทำความดีดังนั้น เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร 

หนวยงานท่ีมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต ทำความดีอยางตอเนื่องเปนแบบอยางแก

ประชาชนตำบลยางหลอ ผูท่ีทำคุณประโยชนหรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลยางหลออยาง

สม่ำเสมอ เทศบาลตำบลยางหลอจึงจัดกิจกรรมยกยองและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตย สุจริต และการ

ตอตานการทุจริตแกบุคคล หนวยงาน องคกรดี เดน  ผูทำความดี มีความซ่ือสัตยสุจริต และผูทำ

คุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลยางหลอโดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยก

ยองบุคคลผูเสียสละและทำคุณประโยชนใหกับเทศบาลท่ีควรไดรับการยกยองชมเชย และเปนบุคคล

ตัวอยางและจัดกิจกรรมรณรงค เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาล

ตำบลยางหลอมีคานิยม ยกยอง เชิดชูและเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ

จริยธรรม 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือสรางขวัญและกำลังใจแกผูทำคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของ
เทศบาลตำบลยางหลอ 
   3.2 เพ่ือสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนในเขตเทศบาลตำบลยางหลอตระหนักถึงความซ่ือสัตยสุจริต เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 
   3.3 เพ่ือรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาล
ตำบลยางหลอมีคานิยม ยกยอง เชิดชูและเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 



 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   - ประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตำบลยางหลอ 
   - ผูทำคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลยางหลอ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตำบลยางหลอ    อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพ่ือสรางมาตรการรวมกันในการกำหนด
หลักเกณฑการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน 
   6.2 คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรทำความดี เพ่ือใหเปน
แบบอยาง 
   6.3 จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกร
ดีเดนท่ีผานการคัดเลือกและไดคะแนนสูงสุด 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สำนักปลัด  เทศบาลตำบลยางหลอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   10.1 ยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทำคุณประโยชนหรือ
เขารวมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลยางหลอ 
   10.2 ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลตำบลยางหลอมีคานิยม ยกยอง เชิดชู 
และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล  
   เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะ
แนวทางการดำเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ปตั้งแตกอนวิกฤติการณทาง
เศรษฐกิจ และเม่ือภายหลังไดทรงเนนย้ำแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดำรงอยูไดอยาง
ม่ันคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซ่ึงการเกษตรในสมัยกอน เกษตรกร
จะทำการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน 
ท้ังพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปน
การเกษตรเพ่ือการบริโภคและจำหนาย ทำใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ตนทุนการผลิตสูงข้ึน
ประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำใหตองหันกลับมาทำการเกษตรเพ่ือการบริโภคและ
จำหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีนาสนใจ 
เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเปนการใชพ้ืนท่ีเล็กๆ ใหเกิดประโยชน ปลอดภัยจากการใช
สารเคมีและสารพิษตกคาง ทำใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนาอาศัย และท่ีสำคัญสามารถใช
บริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนท่ีจะซ้ือจากตลาด และเหลือจากการบริโภคใน
ครัวเรือนสามารถขายเปนการเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย  
   เทศบาลตำบลยางหลอ ไดเห็นความสำคัญของการสงเสริมการดำเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดำเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลำดับแรก จึงไดคัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถลดการใชทรัพยากรน้ำและตนทุนในการใชจายลงได และสามารถนำ
ผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายไดอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ท่ีมีการ
บริหารจัดการน้ำในพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแลงใหสอดคลองกับปริมาณน้ำตนทุนและสถานการณท่ีเก่ียวของ
เพ่ือเปนตัวอยาง ตลอดจนสามารถถายทอดความรูเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมี
รายไดจากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอยางยั่งยืน จึงไดจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชในการดำเนินชีวิตอีกดวย 

3. วัตถุประสงค 



 

   เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปน
วิทยากร ถายทอดใหแกเกษตรกร 

4. สถานท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 

5. วิธีดำเนินการ 
   5.1 ประชุมคณะกรรมการ ประจำตำบลยางหลอ 
   5.2 ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำป 
   5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแตงต้ังใหเปนวิทยากร 
   5.4 ประชาสัมพันธ 
   5.5 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

7. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการฯ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ  

9. ตัวช้ีวัด 
   9.1 ตัวชีว้ัดท่ี 1 ระดับความสำเร็จของเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือสนองพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   9.2 ตัวชี้วัดท่ี 2 ระดับความสำเร็จกิจกรรมถายทอดใหความรูของ โดยวัดจากเปาหมาย
เกษตรกรและบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจขอเขาศึกษาโครงการฯ จำนวน 100 คน 

10. ผลลัพธ 
   10.1 เกษตรกรท่ีผานการอบรมสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนอง
พระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนำกลับไปดำเนินการอยางเปนรูปธรรม 
   10.2 ดำเนินงานอยางเปนรูปธรรมและเปนศูนยเรียนรูมีชีวิตของตำบลยางหลอได 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ดำเนนิการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ

ซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ :  มาตรการ  “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
   จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐได
กำหนดดัชนีในการประเมินท่ีคำนึงถึงหลักธรรมมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศ
ไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจาก
การดำเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและ
การรับสิ่งของตางๆ ท่ีเอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนำไปสูการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและ
เจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตาน
การทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดำเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่ง
สำคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และ
ประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
   ดังนั้น เทศบาลตำบลยางหลอ จึงไดจัดทำมาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
ท่ีกำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี ข้ึน เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองคกรท่ีจะนำไปสูการยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงานใหสูงข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
   3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ 
   3.3 เพ่ือเสรมิสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 

6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 จัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับ
ผูบริหารทองถ่ินท่ีมีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 
   6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 
   6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 

 



 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   ทุกสำนัก/กอง เทศบาลตำบลยางหลอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   มีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.5.2  มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อำเภอ ท่ีไดดำเนินการตามอำนาจหนาท่ี
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ :  ชองทางแจงเรือ่งรองเรียนการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (O30) 

2. หลักการและเหตุผล  
   เทศบาลตำบลยางหลอใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดำเนินการตามอำนาจ
หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลยางหลอ เนื่องจากเห็น
ความสำคัญของการตรวจสอบท่ีจะเปนปจจัยสำคัญชวยใหการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลยาง
หลอเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานท่ี
ผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก 
(ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อำเภอ) แลว เทศบาลตำบลยางหลอยังใหความสำคัญกับการตรวจสอบภายในดวย 
โดยใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในทำหนาท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และ
รายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการการใหความรวมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ใน
การตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำป ไดมอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาท่ีให
คำชี้แจงและอำนวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงให
หัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วันนับจาก
วันท่ีไดรับแจงขอทักทวง กรณีท่ีชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง.แลว แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอ
ทักทวง ก็จะดำเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจาก
วันท่ีไดรับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดำเนินการ
ทางวินัย เทศบาลมีหนาท่ีดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด เท่ียงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 
กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบนอกจากนี้ ยังใหความ
รวมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช./สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีไดดำเนินการตามอำนาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลยางหลอ เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต และ
ผลการบริหารงานท่ีผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรอืรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
   3.2 เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   ทุกสำนัก/กอง/ฝาย จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   ทุกสำนัก/กอง/ฝาย เทศบาลตำบลยางหลอ 
 

 



 

6. วิธีดำเนินการ 
   - ทุกสำนัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดำเนินการตามอำนาจ
หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลยางหลอ 
   - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกำหนด 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   ทุกสำนัก/กอง/ฝาย เทศบาลตำบลยางหลอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   10.1 เทศบาลตำบลยางหลอมีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 
   10.2 เทศบาลตำบลยางหลอมีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 
2. หลักการและเหตุผล 
   กลไกการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แตละประเภทไดใหอำนาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและ
นายอำเภอกำกับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมี
ประสิทธิภาพตามอำนาจหนาท่ีท่ีกำหนดไวในกฎหมายกลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอำนาจของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงในแงของการทุจริตจะเก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมาย
ระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือใหนักการเมืองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนิน
กิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซ่ึงหนวยงานท้ังสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสำคัญ  
   ดังนั้น เทศบาลตำบลยางหลอจึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” 
ข้ึน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธภิาพ 
3. วัตถุประสงค 
   เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ี
ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลยางหลอจากหนวยงาน
ภาครัฐและองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 
6. วิธีดำเนินการ 
   ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกำกับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ 
   - การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผนดิน 
   - การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำป 
หรือคณะทำงาน LPA จังหวัด 
   - การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   ทุกสำนัก/กอง เทศบาลตำบลยางหลอ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   เทศบาลตำบลยางหลอใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตำบลยางหลอจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระ 
 
 



 

2.5.3 ดำเนนิการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

โครงการท่ี 1  :   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรยีนการทุจริต (O29) 

2. หลักการและเหตุผล 
   ดวยเทศบาลตำบลยางหลอมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซ่ึงสามารถ
ยื่นคำรองเรียนผานชองทางตางๆ ไดอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให
การดำเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจำเทศบาลตำบลยางหลอ
รวมถึงจัดทำคูมือดำเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตำบลยางหลอข้ึน เพ่ือดำเนินการมาตรการจัดการใน
กรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดำเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ 
   3.2 เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการ
ทุจริตเปนไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยาง
ถูกตอง 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 

6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 กำหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
   6.2 จัดทำคูมือดำเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตำบลยางหลอ 
   6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดำเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใสและเปนธรรม 
   6.4 เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดำเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนของ
เทศบาลตำบลยางหลอใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสียคูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับ
ความตองการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สำนักปลัด  เทศบาลตำบลยางหลอ 
 



 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

   เจาหนาท่ีรับผิดชอบดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดำเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของ

เทศบาลตำบลยางหลอตามคูมือดำเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตำบลยางหลอโดยปฏิบัติตามข้ันตอน

การปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาท่ีของเทศบาลตำบลยางหลอวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
   สืบเนื่องจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบไดกำหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กำหนด
มาตรการหรือแนวทางปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของ
รัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการ
ตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบไดประกอบกับนโยบายของพลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 
กันยายน 2557 ก็ไดกำหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมมาภิบาลและการปองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติ            มิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพ่ือใหการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลตำบลยางหลอ จึงไดจัดทำมาตรการการดำเนินการ
เก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีของเทศบาลตำบลยางหลอวา
ปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ ข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชอง
ทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและ
เฝาระวังมิใหเจาหนาท่ีกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออำนาจท่ีตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือสรางจิตสำนึกใหแกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการ
ศึกษาในเทศบาล พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางของเทศบาลตำบลยางหลอยึดม่ันในคุณธรรม
จริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสำคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   3.2 เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไป
อยางรวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม 

4. เปาหมาย 
   “เจาหนาท่ี” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
จางของเทศบาลตำบลยางหลอ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 

6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและ
เขาองคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 
   6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
 



 

   6.3 กำหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบและพัฒนาชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและ
สรางความม่ันใจแกผูใหขอมูล ในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน 
   6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดำเนินการ 
ภายใน          5 วัน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สำนักปลัด  เทศบาลตำบลยางหลอ 

10. ตวัช้ีวัด/ผลลัพธ 

  ตัวช้ีวัด 

   รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  ผลลัพธ 

   ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจาหนาท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 

3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

โครงการท่ี 1 :  มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบลยางหลอใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน” 

2. หลักการและเหตุผล 
   ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให
หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกำหนดไวใหประชาชนเขา
ตรวจดูได ณ ท่ีทำการของหนวยงานของรัฐโดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา 
“ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับ
การดำเนินการตางๆ ของรัฐ 
   ดังนั้น  เพ่ือใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด เทศบาลตำบล     
ยางหลอ  จึงไดใหมีสถานท่ีสำหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซ่ึงไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนย
ขอมูลขาวสารเทศบาลตำบลยางหลอ ใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมเทศบาลตำบลยางหลอโดย             มี
สำนักปลัด เทศบาลตำบลยางหลอ เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีประชาชนสามารถเขาตรวจดูได 
เพ่ือประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทาง
การเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและ
ไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
   3.2 เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตำบลยางหลอ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตำบลยางหลอ จำนวน  1  แหง 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   ณ ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบลยางหลอ 

6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 
   6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 
   6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรให
ประชาชนทราบและตรวจสอบได ขอมูลครบตามรายการท่ีกำหนด 
   6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 
   6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 



 

   6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสำหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 
   6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สำนักปลัด เทศบาลตำบลยางหลอ 

10. ตวัช้ีวัด/ผลลัพธ 
   จำนวนศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบลยางหลอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ :  กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

2. หลักการและเหตุผล 
   คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลท่ีหนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติ
เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดีและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมไปถึงความ
โปรงใสการทำงานท่ีจำเปนตองมีในทุกหนวยงานโดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางท่ีจะชวย
ใหเกิดความโปรงใสในการทำงาน คือ การเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเก่ียวกับสิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของราชการวา “บุคคล
ยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน” และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได
ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการวาในระบอบประชาธิปไตย การให
ประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดำเนินการตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจำเปน 
เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งข้ึนการเปดเผย
ขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบล           ยางหลอ ใหประชาชนรับรูอยางถูกตอง รวดเร็วจากการทำงานท่ี
มีประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งท่ีจำเปนอยางยิ่งซ่ึงสอดคลองกับแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลยางหลอ 
   ดังนั้น เพ่ือเสริมสรางใหเทศบาลตำบลยางหลอ มีความโปรงใสในการทำงานมากยิ่งข้ึน จึง
ไดจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม นำความโปรงใสสูองคกร เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาลและ
ตัวแทนชุมชนไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและเรียนรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปรงใส และเม่ือเกิดความเขาใจแลวจะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผูใกลชิด สรางเครือขายความ
รวมมือระหวางเทศบาลกับภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
   เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปรงใสในการทำงานและมีความรูเก่ียวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   ผูเขารวมอบรม จำนวน 90 คน 
   (ตัวแทนสำนัก/กอง จำนวน 2 คน, ตัวแทนชุมชน จำนวน 80 คน) 
   ผลการเรียนรูเฉลี่ย รอยละ 80 
   ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 80 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 

6. วิธีดำเนินการ 
   ข้ันตอนท่ี 1 สำรวจความตองการอบรม 

ข้ันตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร 
   ข้ันตอนท่ี 3 ดำเนินกิจกรรม 
 



 

   ข้ันตอนท่ี 4 วัดผลความรู 
   ข้ันตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สำนักปลัด  เทศบาลตำบลยางหลอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   จำนวนผูเขารวมอบรม 
   รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย 
   รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับ ท่ีกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ :  มาตรการ“เผยแพรการดำเนินการเพ่ือจัดการความเส่ียงการทุจริตเปดเผยขอมูล
ขาวสารท่ีสำคัญและหลากหลาย” (O37) 

2. หลักการและเหตุผล 
   ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
กำหนดใหหนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสำคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและ
การจัดองคกร อำนาจหนาท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
   ดังนั้น เทศบาลตำบลยางหลอจึงไดจัดทำมาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสำคัญและ
หลากหลาย” ข้ึน เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูล
ตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลยางหลอ ไดงายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสำคัญและเขาถึงงาย 
   3.2 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย 
   3.3 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนท่ี และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 
ประเภทข้ึนไป 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตเทศบาลตำบลยางหลอ 

6. วิธีดำเนินการ 
   จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ไดแก 

- แผนพัฒนาทองถ่ิน 
- งบประมาณรายจายประจำป 
- แผนการดำเนินงาน 
- แผนอัตรากำลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
- ขอมูลรายรับและรายจาย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน 
- รายงานผลการปฏิบัตงิานประจำป 



 

- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   จำนวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของ
เทศบาล และการรับเรือ่งรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
   การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยาง
มากในการบริหารงานของราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถ
ตรวจสอบได ตองมีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดำเนินกิจกรรมตางๆ 
เพ่ือเปนการปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาค
ประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
   เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติ        มิชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิให
เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนภายในเขตเทศบาล 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 

6. วิธีดำเนินการ 
   เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจำป และการ
จัดซ้ือจัดจาง จัดหาพัสดุตางๆรวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชำระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่อง
รองเรียนทางดานการเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตของเทศบาลตำบลยางหลอ และปดประกาศขอมูล
ดังกลาวท่ีบอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตำบลยางหลอ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง เทศบาลตำบลยางหลอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสำคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบ
การบริหารงานของเทศบาลทำใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 



 

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนกับการมี
สวนรวมตรวจสอบของประชาชน 

โครงการท่ี 1  ช่ือโครงการ :  คูมือและมาตรการใหบริการ (O14) 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
   ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
กำหนดใหหนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสำคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและ
การจัดองคกร อำนาจหนาท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
   ดังนั้น เทศบาลตำบลยางหลอจึงไดตระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพรขอมูลท่ี
สำคัญๆ ของหนวยงานผานทางชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทำการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ท้ังนี ้เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีและเขาถึง
ขอมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลยางหลอไดงายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย 
   3.2 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
   3.3 เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จำนวนไมนอยกวา 5 ชองทาง 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตเทศบาลตำบลยางหลอ 
6. วิธีดำเนินการ 
   จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชน  

ไดแก 
   - บอรดหนาสำนักงานเทศบาลตำบลยางหลอ 

- บอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตำบลยางหลอ รานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน 
   - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวย
ประชาสัมพันธ 

เคลื่อนท่ี 
   - ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาท่ีใหบริการประจำและให 

ประชาชนสืบคนไดเอง 
   - จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจำป 
   - ประชาสัมพันธขอมูลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผานสื่อมวลชน/
การจัด 

แถลงขาว 
   - หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถ่ิน 
   - ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ท่ีมีขอมูลผลการดำเนินงานขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน 



 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   จำนวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ :  กิจกรรมชองทางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (O32) 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
   ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไป
มากเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสตางๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนำเอาเทคโนโลยีตางๆ เขา
มาใชในการดำเนินงานผานสื่อการประชาสัมพันธ เพ่ือใหบรรลุผลสำเร็จ และรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการ
สรุปเพ่ือใหความรูความเขาใจไดงายในชวงระยะเวลาสั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจำกัดนั้นเปนเรื่องท่ีตองปู
พ้ืนฐาน สรางความนาเชื่อถือ และนาสนใจใหกับกิจกรรม/โครงการของเทศบาล ใหสามารถมองเห็นภาพ
หรือเห็นความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการตางๆ ไดชัดเจนถูกตอง ฉะนั้นการสรางความสัมพันธกับ
ประชาชนตองการใหประชาชนเขาถึงและมีสวนรวมรับรูในภารกิจของเทศบาล จึงจำเปนตองพิจารณาใน
การเลือกสื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณนั้นๆ การใชสื่อเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละข้ันตอน
ท่ีตางกันเปนสิ่งสำคัญท้ังนี้เพ่ือใหประชาชนยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน ซ่ึงจะมีผลตอการพัฒนา
ตามภารกิจ บทบาท หนาท่ี อยางโปรงใสและยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค 
   1. เพ่ือประชาสัมพันธการดำเนินงานของเทศบาลใหประชาชนไดรับทราบโดยผานทางสื่อ
ประเภทตางๆ ไดแก สื่อสิ่งพิมพ, สื่อวิทยุ, โทรทัศน, สื่อ Social network ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
   2. เพ่ือสรางจิตสำนึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ
เทศบาลอยางถูกตองและโปรงใส 
   3. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล 
   4. เพ่ือใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน 
   5. เพ่ือนำเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนท่ีทราบกันอยางแพรหลาย 
   6. เพ่ือความสัมพันธท่ีดีและเชื่อมความสามัคคีระหวางเทศบาล สือ่มวลชนและประชาชน 

4. เปาหมาย 
   เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจของเทศบาลตำบลยางหลอใหแกประชาชน
โดยท่ัวไปอยางกวางขวาง 
   4.1 จัดทำวารสารรายงานประจำป เพ่ือรวบรวมภารกิจ การดำเนินงานของเทศบาล 
   4.2 จัดทำวารสารแถลงผลงานคณะผูบริหาร 
   4.3 จัดทำแผนพับประชาสัมพันธเทศบาล และคูมือการใหบริการประชาชน 
   4.4 จัดทำ Presentation นำเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล 
   4.5 จัดทำภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร 
   4.6 จัดทำคูมือสำหรับประชาชน 
   4.7 จัดแถลงขาวสื่อมวลชน 
   4.8 จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน 
   4.9 จัดทำของท่ีระลึก 
   4.10 รถโฆษณาเคลื่อนท่ี 
   4.11 ปายประชาสัมพันธ 
   4.12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
   4.13 จัดทำ spot 



 

   4.14 เสียงตามสาย 
   4.15 อ่ืนๆ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   ในเขตเทศบาลตำบลยางหลอ 

6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
   6.2 ดำเนินการประชุม 
   6.3 มอบหมายงาน/จัดทำการรวมนำเสนอรางรูปแบบ 
   6.4 ผลิตสื่อประเภทตางๆ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล 
   6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลยางหลอ ซ่ึงออกแบบ
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางหลอเปนตัวชี้วัด โดยกำหนดตัวชี้วัด 
ดังนี้ 
   - ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อ
เอกสารในการประชาสัมพันธไมนอยกวารอยละ 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคดิเห็นของประชาชน ในการดำเนนิกิจการตามอำนาจหนาท่ี

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และ
สุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น 
โครงการท่ี 1  ช่ือโครงการ : การดำเนินงานศนูยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตำบลยางหลอ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมี
เปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยาง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสำคัญ 
   ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอำนวยความ
สะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน เทศบาลตำบลยางหลอจึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราว
รองทุกขเพ่ือไวสำหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขจากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาได
อยางถูกตองหรือนำมาเปนขอมูลในการทำแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
   3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำ 
   3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบคุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เปาหมาย 
   ใหบริการรับเรือ่งรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรำคาญ
หรือผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถ
ดำเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวังตองการของประชาชนผูรับบรกิาร และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตาง
กันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนตามมาได 

5. วิธีดำเนินการ 
   5.1 จัดทำคำสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
   5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
   5.3 นำเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตาม
ความจำเปนและเรงดวน 
   5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
   ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย
ชองทางรองทุกข/รองเรียน ดังนี้ 
 
 



 

   6.1 สำนักงานเทศบาลตำบลยางหลอ 
   6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 042-007-104 
   6.3 ทางเว็บไซต  www. yanglor.go.th 
   6.4 ทางไปรษณีย เทศบาลตำบลยางหลอ 67หมู13 อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
39180 

7. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลยางหลอ 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจำสัปดาห/ประจำเดือน ทำใหเห็นวา
ประชาชนไดมีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลยางหลอ 
   9.2 สามารถดำเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
   9.3 แจงผลการดำเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการกำหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลยางหลอเปนหนวยบริการดานสาธารณสุข ในการ
ใหบริการแกประชาชนแบบองครวมผสมผสานและตอเนื่อง สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน
ท้ังในดานการรักษาพยาบาลและการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค เพ่ือมุงเนนใหประชาชนไดรับ
บริการท่ีมีมาตรฐานอยางเทาเทียมกัน ท่ัวถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยการแสดงความ
คิดเห็นของประชาชน เปนกลไกหนึ่งในการนำมาพัฒนาปรับปรุงบรกิารใหดียิ่งข้ึน รวมท้ังเปนชองทางท่ีเปด
ใหประชาชนไดมีสวนรวม และไดรับบริการท่ีมีความเทาเทียมและโปรงใส 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือเปนชองทางในการรับเรื่องรองเรียน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจาก
ประชาชน 
   3.2 เพ่ือใหประชาชนไดทราบข้ันตอน และกระบวนการในการรองเรียน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   มีชองทางและกำหนดข้ันตอนกระบวนการในการรองเรียน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 
6. วิธีดำเนินการ 
   จัดทำข้ันตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน ไดแก 
   - กลองรับความคิดเห็นติดตั้งไว ณ เทศบาลตำบลยางหลอ 
   - ผานเว็บไซตเทศบาลตำบลยางหลอ 
   - ผาน facebook เทศบาลตำบลยางหลอ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   ประชาชนไดรับทราบข้ันตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการรับ
เรื่องรองเรียน 
 
 



 

3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ :   กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการทุกครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอำนาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวน
ไดรับทราบขอเท็จจริง ขอกฎหมายท่ีถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เม่ือดำเนินการตามข้ันตอนเรื่อง
การรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 
   3.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนำขอเสนอแนะจากหนวย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ 
   3.3 เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดำเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริม
ภาคประชาชนรวมตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ 

4. เปาหมายการดำเนินการ 
   ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 

6. วิธีการดำเนินการ 
   ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทำการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สำนักปลัด  เทศบาลตำบลยางหลอ 

9. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   10.1 การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 
   10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
 
 
 



 

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3.3.1 ดำเนนิการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 
โครงการท่ี 1 ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานประจำป (O12) 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 หมวด 1 องคกรจัดทำแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กำหนดใหมีองคกรและโครงสรางของ
องคกรจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือใหเทศบาล
ตำบลยางหลอในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล มีองคกรในการจัดทำแผนพัฒนาตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
เทศบาลตำบลยางหลอ จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางหลอข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
   เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวม
และแสดงความคิดเห็นในการจัดทำรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลยางหลอและแผนพัฒนาสี่
ปเทศบาลตำบลยางหลอใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตำบลยางหลอกำหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางหลอ จำนวน 11 คน 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 
6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมเทศบาล 
  6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือรายงานผลแผนฯ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางหลอบางตำแหนงใน
ปจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหนง 2 ป เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 หมวด 1 องคกรจัดทำแผนพัฒนา ขอ 7(2) 
และขอ 9 ท่ีกำหนด 
8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   งานวิเคราะหนโยบายและแผน  เทศบาลตำบลยางหลอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   เทศบาลตำบลยางหลอมีคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทำรายงานผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลยางหลอ  เพ่ือเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทำรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลยาง
หลอและรางแผนพัฒนา5ป  เทศบาลตำบลยางหลอ  เพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตำบลยาง
หลอความตองการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลตำบลยางหลอ ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต 
และใหความสำคัญในการตอตานการทุจริต 



 

3.3.2 ดำเนนิการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 
โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของเทศบาลตำบลยางหลอ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึง
สอดคลองกับหมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
   1. การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
   2. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
   3. การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
   ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลตำบลยางหลอใหเกิดความ
โปรงใส ตรวจสอบไดเสริมสรางบทบาทของประชาชน เขามามีสวนรวมกับประชาชน/ตำบล/ชุมชน/หมูบาน 
และเพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึง
สอดคลองกับหมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

3. วัตถุประสงค 
   1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองคการบริหารสวนตำบล ใหเกิดความโปรงใส 
ตรวจสอบได เสริมสรางบทบาทของประชาชน 
   2. เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงาน
ของเทศบาลตำบลยางหลอ 

4. เปาหมาย 
   ผูแทนชุมชน ผูแทนสภาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนพนักงานสวนตำบล 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 

6. วิธีดำเนินการโครงการ 
   6.1 จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
   6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลตำบลยางหลอตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
   6.3 รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบ ตามหลักเกณฑฯ กำหนด 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 
 
 



 

 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลยางหลอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานของ
เทศบาลตำบลยางหลอ หรือโครงการท่ีมีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทำใหเทศบาลตำบลยาง
หลอมีความโปรงใส ตรวจสอบได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด 

4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในใหผูกำกับดูแล 

โครงการท่ี 1  ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสำคัญท่ีจะชวยใหการดำเนินงานตามภารกิจของ        
เทศบาลตำบลยางหลอ  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยง
จากการดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปน
สวนประกอบสำคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทำอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตอง
ตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกำหนด โดยผูบริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดำเนินงานอีกท้ังยังเปนแนว
ทางการปฏิบัติงานซ่ึงเปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน
อยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทำใหการ
ปฏิบัติงานของ          เทศบาลตำบลยางหลอ เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทาง
ราชการ 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกำหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
   3.2 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี 
และดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
   3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกำหนด 
   3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และ
เหมาะสม 
   3.5 เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยาง
เหมาะสม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   พนักงานเทศบาลทุกหนวยงาน พนักงานครู และเจาหนาท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของ
เทศบาลตำบลยางหลอ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   สวนราชการทุกหนวยงาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
ตำบลยางหลอ 

6. วิธีการดำเนินการ 
   6.1 จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 



 

   6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และ
วิธีการตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจำเปนและเหมาะสม โดยคำนึงถึง
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและ
ประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
   6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและ
ทรัพยสิน รวมท้ังการบริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัย
ของทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
   6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งท่ี
ทางราชการกำหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนำไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลอง
กับนโยบาย 
   6.5 รายงานผลการตรวจสอบและตดิตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)  

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   หนวยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลยางหลอ 

10. ตวัช้ีวัด/ผลลัพธ 
   10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุง
ผลสัมฤทธิ์ของงานมากข้ึน 
   10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 
   10.3 การใชทรัพยากรของสำนัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด 
   10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินคางชำระลดนอยลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการท่ี 2    ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 กำหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกำหนดไว รายงาน
ตอผูกำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้น
ปงบประมาณ 
   ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กำหนด เทศบาลตำบลยาง
หลอจึงไดมีการจัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด เปน
ประจำทุกป 

3. วัตถุประสงค 
   1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรของเทศบาลตำบลยางหลอ 
   2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกเทศมนตรีทราบตาม
แบบท่ีระเบียบฯ กำหนด 
   3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกำกับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินตามกำหนด 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตำบลยางหลอ 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   สวนราชการทุกหนวยงานของเทศบาลตำบลยางหลอ 
6. วิธีดำเนินการ 
   1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 
   2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดบัหนวยงานยอย 
   3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
   4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 
ดำเนินการประเมินองคประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรงุการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
   5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดำเนินการ
รวบรวม เพ่ือจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนำเสนอผูบริหาร 
พรอมจัดสงรายงานใหผูกำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
   2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
   3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 



 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการใหมีการจัดทำแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกำกับ 
ดูแล 

โครงการท่ี 1   ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสำคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานใน
หนวยงานไมวาจะเปนในภาครัฐหรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวย
ควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทำใหปฏิบัติงานและการจัดการของ
หนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุม
ภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบ
บัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญจะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและ
บัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีทางราชการกำหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการ
จัดการดานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการ
ดำเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุม
งานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้น ๆ วามีการดำเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุก
ระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทำใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดำเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล 
ท้ังนี้สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุม
ภายในของหนวยงานท่ีกำหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
   เทศบาลตำบลยางหลอพิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกำหนดระบบ
การควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกำหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลยางหลอข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำใหการใช
ทรัพยากรเปนไปอยางประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ำซอนหรือไมจำเปน ลดความ
เสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
   3.2 เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความ
ม่ันใจแกผูบริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 
   3.3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบ
ขอบังคับตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 

4. เปาหมาย 
   เพ่ือใหการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลยางหลอเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับได ซ่ึงจะทำใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 

 



 

5. วิธีดำเนินการ 
   5.1 แตงตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
   5.2 ประชุมคณะทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือให
การปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
ยางหลอเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทำงานฯ เพ่ือ
สรุปขอมูล 
   5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหาร
สวนตำบลและผูบริหารทราบ 

6. สถานท่ี/ระยะเวลาดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ/ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

7. หนวยงานรับผิดชอบ 
   ทุกกอง/สำนัก ของเทศบาลตำบลยางหลอ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
   1. การดำเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 

2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 
   3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนำไปใชใน
การตัดสินใจ 
   4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับท่ีวางไว 
   5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ท่ีเสร็จตาม
กำหนดเวลา 
   10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดำเนินการแกไข 
   10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
   10.4 มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน 
    10.5 ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทำรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (รอยละ 80 ในระดับมาก) 
 
 
 
 



 

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัต ิหรือการบริหารราชการตาม
ชองทางท่ีสามารถดำเนินการได 

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ
การ 
บรรจ ุแตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสำคัญหรือเปนหัวใจของ
องคกรจึงมักจะกำหนดหนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและ
ขอบังคับท่ีปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงานเพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค 
   เทศบาลตำบลยางหลอจึงไดกำหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ 
กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม
ในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอนยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลยางหลอ
เปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให
เปนไปดวยความโปรงใสและเปนธรรม 
   3.2 เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการ
บรรจุแตงตั้งการโอน ยาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจาง ท่ีมีการดำเนินการดานการ
บริหารงานบุคคล 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ  

6. วิธีการดำเนินการ 
   ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 
   - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงาน
บุคคลในการบรรจุแตงตั้งเทศบาลตำบลยางหลอไดดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ
อยางเครงครัด 
   - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.
จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายใน
หมูบาน 



 

   - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของเทศบาลตำบลยางหลอ 
   - มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธของเทศบาลตำบลยางหลอ 
   - ในการบรรจแุตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึง
มีการแตงตั้งประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดำเนินการในการบรรจุแตงตั้ง 
   - การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) กอน 
   - ในการออกคำสั่งการบรรจุแตงตั้งเทศบาลตำบลยางหลอจะออกคำสั่งแตงตั้งไดตองไม
กอนวันท่ีเทศบาลตำบลยางหลอรับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) 
   การเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหนง 
   - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหนง เทศบาลตำบลยางหลอไดดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด 
   - มีการแจงผูท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/
เลื่อนตำแหนง 
   - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธให
ประชาชนภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงใน
เว็บไซตของเทศบาลตำบลพอกกนอย 
   - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหนง 
   - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหนงเพ่ือความโปรงใส 
   - มีการออกคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการอยางชัดเจน 
   - ผูขอรบัการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบ
การดำเนินการท่ีตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได 
   - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) กอน 
   - ในการออกคำสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหนง เทศบาลตำบลยางหลอจะออกคำสั่ง
แตงตั้งไดตองไมกอนวันท่ีเทศบาลตำบลยางหลอรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.อบต.
จังหวัด) 
     การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
   - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงาน
บุคคล ในการท่ีเทศบาลตำบลยางหลอไดดำเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด 
   - มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร
หลักเกณฑใหบุคลากรทราบ 
   - มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 
   - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน มีการนำขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เชน ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ 
การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน 



 

   - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย 
และโตแยงผลการประเมินท่ีไมเปนธรรม 
   - นายกเทศมนตรีตำบลยางหลอออกคำสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สำนักงานปลัด  เทศบาลตำบลยางหลอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ตัวช้ีวัด 
   กำหนดเปนระดับข้ันของความสำเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณา
จากความกาวหนาของข้ันตอนการดำเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ 
  ผลลัพธ 
   ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ 
การโอน ยาย ขององคการบริหารสวนตำบลยางหลอและมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ัง
เปดเผยและสามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกลาวได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงิน 
การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 
โครงการท่ี 1  ช่ือโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป (O20) 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทำงานท่ีตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีวิธีการทำงานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง 
ประชาชนหรือผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองท้ังระเบียบ
กฎหมาย ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกันไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใส
ในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรัปชั่นมีการทำงานมี
กระบวนการท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบ
ขอบกพรองมีกระบวนการทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน 
3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
   3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได 
   3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
   3.4 ในการบริหารจัดการตองทำอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรงุ
แกไขการทำงานขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชน
สามารถตรวจสอบความถูกตองได 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยางหลอ 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ  
6. วิธีดำเนินการ 
   จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางหลอภายใน
เกาสิบวันนับแตวันสิ้นป และจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
กำหนด เพ่ือนำเสนอผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสำเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชน
ทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

   กองคลัง  เทศบาลตำบลยางหลอ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

   10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

   10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 

   10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูรับบริการ 



 

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใช
ประโยชนทรัพยสินของเทศบาลตำบลยางหลอ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหาร
การเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามอำนาจหนาท่ี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทำใบนำฝากเปนรายรับ 
จัดทำใบฎีกาเพ่ือเปนรายจาย เบิกเงินออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได สำหรับการใช
ประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินก็เชนเดียวกันตองมีการดำเนินงานใหเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวม
ในการตรวจสอบ จึงจำเปนตองมีกระบวนการข้ันตอนท่ีถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดำเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพ 
   กองคลัง เทศบาลตำบลยางหลอจึงไดริเริ่มกิจกรรมเพ่ือใหการรับ จายเงินและการใช
ประโยชนทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย 
ของเทศบาลตำบลยางหลอ 
3. วัตถุประสงค 
   เพ่ือใหการรับ จายเงินของเทศบาลตำบลยางหลอ เกิดความโปรงใสตรวจสอบได 
4. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 
5. วิธีการดำเนินการ 
   - มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
   - มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเขา
รวมเปนกรรมการ 
   - เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน 
   - สรุปผลการรบั จายเงินของเทศบาลตำบลยางหลอ ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ 
เชน ทางเวบ็ไซตศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เม่ือสิ้นปงบประมาณ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
   4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
7. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง เทศบาลตำบลยางหลอ 
9. ตัวช้ีวัด 
   มีการดำเนินงานตามวิธกีารดำเนินงานครบทุกข้ันตอน 

10. ผลลัพธ 
   ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินของเทศบาลยางหลอ
ทำใหเกิดความโปรงใส ในการรับจายเงินของเทศบาลตำบลยางหลอ 
 



 

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ :  กิจกรรมจัดทำแผนการใชจายงบประมาณประจำป (O18) 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอเห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบรหิารราชการแบบมีสวนรวมตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) เทศบาลตำบลยางหลอจึงไดดำเนินการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน โดยการกำหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให
ประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการ
จัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตำบลทุกข้ันตอน ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสใน
การไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหาร
ราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวนตำบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย 
โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบ 
ราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสำคัญ 
3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง 
ของเทศบาลตำบลยางหลอ 
   3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตในดานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณของเทศบาลตำบลยางหลอให
เกิดการพัฒนาไดอยางคุมคา 
4. เปาหมาย 
   ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลยางหลอ 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 
6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปน
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง 
   6.2 จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิไดกำหนดใหมีการ
แตงตั้งใหมีผูแทนชุมชนเขารวมเปนกรรมการ แตเทศบาลตำบลยางหลอใหความสำคัญในการมีตัวแทน
ชุมชนเขารวมตรวจสอบเพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปอยางซ่ือตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับ
ผิดหากเกิดความเสียหาย 
   6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจางทุกครั้ง 
เพ่ือใหเจาหนาท่ีและตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและ
ตรวจการจางอยางละเอียดและถูกตอง 
 
 



 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 
10. ผลลัพธ 
   การจัดซ้ือจัดจางของเทศบาลตำบลยางหลอ มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวม
ตรวจสอบและไมเกิดปญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง (O44) 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง เปนกระบวนการท่ีมี
ความสำคัญท่ีจะบริหารสัญญาใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกำหนดในสัญญาอยางมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงผูท่ีไดรับแตงตั้งใหทำหนาท่ีกรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน 
จะตองมีความรูความเขาใจในอำนาจหนาท่ีตามขอบังคับ อ.อ.ป. วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และเขาใจเง่ือนไขขอกำหนด
ท่ีระบุไวในสัญญาเปนอยางดี เพราะหากไมเขาใจหรือเขาใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไมครบถวนในหนาท่ี
ความรับผิดชอบตามอำนาจหนาท่ีท่ีตนเองไดรับการแตงตั้งใหทำหนาท่ีแลว อาจทำใหเกิดความเสียหายตอ 
อ.อ.ป. หรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี้อาจจะตองรับผิดชอบทางแพง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟองรองตอศาล
ปกครองไดเทศบาลตำบลยางหลอเห็นถึงความสำคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจาง ประกอบ
กับไดมีการเชิญใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจรับงานจาง เพ่ือความโปรงใส จึงไดจัดโครงการ
อบรมใหความรูกรรมการตรวจการจาง เพ่ือใหผูท่ีไดรับแตงตั้งใหทำหนาท่ีกรรมการตรวจการจางมีความรู 
ความเขาใจ ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายไดอยางถูกตอง 

3. วัตถุประสงค 
   เพ่ือใหผูปฏิบัติงานและผูไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจการจาง ทำหนาท่ีตรวจ
งานจางอยางถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบท่ีเก่ียวของ 
4. เปาหมาย 

คณะกรรมการตรวจการจาง 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 
6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 เสนอโครงการใหผูบริหารอนุมัติ 

6.2 จัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมการตรวจการจาง 
6.3 ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจางใหเขารวมอบรม 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   6,000  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 
10. ผลลัพธ 
   คณะกรรมการตรวจการจางทำหนาท่ีตรวจงานจางอยางถูกตองสอดคลองกับขอบังคับ
หรือระเบียบท่ีเก่ียวของ  
 



 

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติ

หนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกำหนดไว 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภา
ทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง 
เง่ือนไข และหลักเกณฑตางๆ ท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชน
ตองรูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีการดำเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจำไมได
เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณหรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
คำสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑตางๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิด
จากความรูความเขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑเง่ือนไขท่ีเก่ียวของอยางผิดๆ 
สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทำผิดกฎหมาย 
กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทำใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการ
พัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา 
เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจำเปนท่ีสมาชิก
สภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินตองมีความรู ความเขาใจระเบียบกฎหมาย คำสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ท่ี
สำคัญและเก่ียวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพและ
เกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไมตองเสี่ยงกับการ
กระทำผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
   ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางหลอ เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินมีความรูความเขาใจมิใหดำเนินกิจการท่ีเปนการ
ขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติ
สำหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 
แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สำนัก
ปลดัเทศบาล จึงไดจัดทำโครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร และสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางหลอ เพ่ิมพูนความรูความเขาใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
   3.2 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางหลอมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
   3.3 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางหลอมีความรูความเขาใจมิให
ดำเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 



 

   3.4 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางหลอมีความรูความเขาใจในแนว
ทางการปฏิบัติสำหรับเจาหนาท่ีของรัฐ เรื่อง การทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตาม
มาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   ผูบริหารเทศบาลตำบลยางหลอ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางหลอ  

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   สำนักงานเทศบาลตำบลยางหลอ 

6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 จัดทำโครงการ/แผนงาน 
   6.2 ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานท่ีใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาลเขารับการอบรม 
   6.3 อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
   6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   10.1 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางหลอไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจ
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
   10.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางหลอมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
   10.3 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางหลอมีความรูความเขาใจมิใหดำเนิน
กิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
   10.4 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางหลอมีความรูความเขาใจแนวทางการ
ปฏิบัติสำหรับเจาหนาท่ีของรัฐ เรื่อง การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 
103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 
 



 

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการปองกันการรับสินบน (O45) 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสำคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอม
ท่ีจะรับภารกิจและการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องท่ีสำคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษา
อบรมเปนสิ่งสำคัญประการหนึ่งท่ีเทศบาลตำบลยางหลอไดดำเนินการ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรู
และทักษะดานการปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี รวมถึงมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนำความรู
ไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดังนั้น เทศบาลตำบลยาง
หลอจึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานอยูเสมอ เพ่ือเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนำมาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถ่ิน ใหทองถ่ินมีความ
เจริญกาวหนา 
3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทำงานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความ
เขาใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหนาท่ี 
   3.2 เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง เปนไป
ตามระเบียบ กฎหมาย 
   3.3 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยาง
ถูกตอง 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางหลอ และคณะผูบริหาร 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   ท้ังในเทศบาลตำบลยางหลอ และหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม 
6. วิธีการดำเนินการ 
   6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายในองคการบริหารสวน
ตำบลและหนวยงานภายนอก เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรอืรวม
ประชุมสัมมนาแลวแตกรณี 
   6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดำเนินการเสนอ
ผูบังคับบัญชาเพ่ือสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดำเนินการจัด
ฝกอบรมเองโดยสำนัก/กองงานท่ีรับผิดชอบ 
   6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทำรายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผานนายกเทศบาลตำบลยางหลอ 
   6.4 ฝายบริหารงานบคุคลดำเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน 
และรายงานเสนอนายกเทศบาลตำบลยางหลอทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
 



 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สำนักงานปลดั เทศบาลตำบลยางหลอ 

10. ผลลัพธ 
   10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหนาท่ี 
   10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทำงานใหมๆ 
   10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 
11. ตัวช้ีวัด 
   จำนวนสมาชิกสภาทองถ่ินของเทศบาลตำบลยางหลอ ไดรับการฝกอบรมและศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกำหนดไว โดยไมฝากใฝฝายใด 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
(O47) 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร เปนกลไกสำคัญท่ีใชสำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอำนาจ
ในการบริหารปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดำเนินงาน มีงบประมาณเปนของ
ตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทำให
องคการบริหารสวนตำบลมีบรรยากาศการทำงานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความ
นาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนำไปสูความโปรงใสในองคการบริหารสวนตำบลและลดการทุจริตเทศบาล
ตำบลยางหลอจึงไดดำเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกำหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวยตรวจสอบ โดยใหสมาชิก
สภารวมเปนคณะกรรมการในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลเพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใส
และสามารถตรวจสอบไดอีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือเปนกลไกสำหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบรหิาร 
   3.2 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได 
   3.3 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเองมากข้ึน 

4. เปาหมาย 
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางหลอและคณะผูบริหาร 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 

6. วิธีการดำเนินงาน 
   6.1 จัดทำคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสำหรับการ
ประชุม 
   6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตางๆ เชน 
การจัดซ้ือจัดจางโครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจำป การตรวจรายงานการประชุม การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
   6.3 สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล 

 

 



 

 

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 

10. ผลลัพธ 
   10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏบิัติงานของฝายบริหาร 
   10.2 การปฏิบตัิงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการ
ทุจริต 
      4.4.1 สงเสริมใหมีการดำเนินการเฝาระวังการทุจริต 

โครงการตัวอยางท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ (O42) 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   คอรัปชั่น หมายถึง การใชตำแหนงหนาท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือ
ผลประโยชนของพวกพองโดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีรักษาผลประโยชน
ของสวนรวม หากใชตำแหนงหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายกระทำการเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือ
วามีการกระทำคอรัปชั่นการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และสอดคลองกับเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมภิบาลของหนวยงานภาครัฐ 
ท้ังนี้ เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมภิบาลอันจะทำใหประชาชนเกิดความ
ม่ันใจศรัทธา และไววางใจในการ 
บริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค 
   สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรัปชั่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตำบลยางหลอ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 

6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการ
คอรัปชั่น 
   6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรัปชั่น
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 



 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรัปชั่นและสามารถตรวจสอบ
การคอรัปชั่นได 
   10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการ
คอรัปชั่นในระดับ เทศบาล 
  10.3  คณะกรรมการชุมชนมีสวนเผยแพรขอมูลตอสาธารณชน ใหทุกหมูบานไดรับทราบ
และถือปฏิบัติตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ :  มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมตอตานการทุจริต (O43) 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก 
จำเปนท่ีทุกภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปน
เครือขายในการขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาค
สวนในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรัปชั่นและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
   3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนในเขตตำบลยางหลอ 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
   ตำบลยางหลอ 

6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 ขออนุมัติจัดทำปายประชาสัมพันธ 
   6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ บริเวณทาแพขนานยนต 
   6.3 จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 
   6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 
   6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
   6.6 ดำเนินการปรบัปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สวนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลยางหลอรวมกับสวนราชการอ่ืน 

10. ตวัช้ีวัด/ผลลัพธ 
   10.1 จำนวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
   10.2 นำเรื่องท่ีไดรบัการรองเรียนไปดำเนินการปรับปรุงแกไข 
 
 
 



 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ :   แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจำป (O39) 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 กำหนดให
เทศบาลมีภารกิจหนาท่ีท่ีตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
และใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทำงบประมาณ การ
จัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ ใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหาร
กิจการบานเมือง           ท่ีดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ซ่ึงมุงเนนในการสรางจิตสำนึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริตปญหาเก่ียวกับการทุจริตคอรัปชั่นสามารถเกิดข้ึน
ไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถ่ินจนถึงระดับชาติซ่ึงเทศบาลตำบลยางหลอ มีภารกิจหนาท่ีใน
การบริหารราชการทองถ่ินใหมีความกาวหนาภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการ
รวมกันพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจท่ีดีในทองถ่ิน ดังนั้น การท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จำเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการ
รวมกันพัฒนาทองถ่ิน ในการนี้ การมีเครือขายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถ่ิน จึงเปน
สิ่งจำเปนโดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรัปชั่น ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ 
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับเทศบาลตำบลยาง
หลอในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทำ รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการ
ทุจริตคอรัปชั่นในทองถ่ิน 
   เทศบาลตำบลยางหลอพิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจำเปน จึงได
จัดทำมาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตข้ึน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ
ดำเนินงานของเครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง 

3. วัตถุประสงค 
   1. เพ่ือสรางแกนนำ แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 
   2. เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสำนึกและตระหนักเก่ียวกับปญหา
การทุจริต 
   3. เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลยางหลอ 

4. เปาหมาย 
   ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาล
ตำบลยางหลอเขามามีสวนรวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับเทศบาลตำบลยางหลอ 

5. สถานท่ีดำเนินการ 
   ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลยางหลอ 
 
 



 

6. วิธีดำเนินงาน 
   1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปน
เครือขายดานการปองกันการทุจริตเทศบาลตำบลยางหลอ 
   2. จัดทำฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง
บริเวณใกลเคียง โดยการลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย 
   3. เปดโอกาสใหเครือขายท่ีไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการของเทศบาล
ตำบลยางหลอในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวม
ตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต 
   5. ทำบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางเทศบาลตำบลยางหลอกับบุคคล องคกร 
สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมเปนเครือขาย 
  6. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจำป  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   เทศบาลตำบลยางหลอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   1. ทำใหเกิดแกนนำ แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 
   2. ทำใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสำนึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 
   3. ทำใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลยางหลอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลยางหลอ 
เรื่อง ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเทศบาลตำบลยางหลอ 5 ป  

(พ.ศ.2561 – 2565)  
*************************** 

ตามท่ีเทศบาลตำบลยางหลอ ไดมีการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.
2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลยางหลอ เพื่อนำขอมูลในแผนปฏิบัติการปองกันการ ทุจริต ฯ 
ฉบับดังกลาวโดยผานระบบรายงานผลและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน 
การทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระบบ e-PlanNACC นั้น 

เพื่อใหแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ฯ 5 ป (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบล
ยางหลอ ใหเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการดวยความโปรงใส ตรวจสอบได รวมถึงใหผูบริหาร
เทศบาลตำบลยางหลอ แสดงเจตจำนงทางการเมือง ในการตอตานการทุจริต อยางเปนรูปธรรม จึง
อนุมัติและประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ฯ 5 ป (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตำบลยางหลอ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 
 
 

 

ลงชื่อ 
(นายสำราญ    เมืองศูนย)  
น า ย ก เท ศ ม น ต ร ีต ำ บ ล ย า ง ห ล อ  
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