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คำนำ 
 

 เทศบาลตำบลแมหลายไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานในการ
ปองกันการทุจริตของหนวยงานใหมีความโปรงใสความสุจริต บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตลอดจนแสดง
ใหเห็นถึงเจตจำนงสุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม อัน
จะสงผลตอการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ซึ่งจะสงผลใหประชาชนเกิดความเช่ือมั่นและศรัทธาในการทำงานของหนวยงานมากยิ่งขึ้น 
 เทศบาลตำบลแมหลายไดพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ใหสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 
2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผนระดับชาติวา
ดวยความมั่นคงแหงชาติ และแผนปฏิบัติการดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนำหลักธรรมาภิบาล
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงใหสอดคลองกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบดวย 3 สวน 
ดังน้ี 
 สวนที่ 1 บทนำ ประกอบดวย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองคกร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงคของการจัดทำแผน เปาหมาย และประโยชนของการจัดทำแผน 
 สวนที่ 2 ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการใน 5 ป 
(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๒ โครงการ ดังน้ี 
  มิติที่ 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต จำนวน ๑๐ โครงการ 
  มิติที่ 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส จำนวน ๑๐ โครงการ 
  มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน จำนวน ๕ โครงการ 
  มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จำนวน 7 โครงการ 
 สวนที่ 3 ประกอบดวย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 เทศบาลตำบลแมหลายหวังเปนอยางย่ิงวาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลตำบลแมหลาย จะเปนสวนหน่ึงที่ชวยขับเคลื่อนเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะนำไปสูเปาหมายของแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่กำหนด
ไววา “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 

เทศบาลตำบลแมหลาย 
กันยายน 2565
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สารบัญ 
 

 หนา  
คำนำ  ก 
สวนที่ 1 บทนำ  1 - ๕ 
  1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต   
  2. หลักการและเหตุผล    
  3. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน  
  4. เปาหมาย  
  5. ประโยชนของการจดัทำแผน 
 
สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต   ๖ - ๙ 
  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ  
  แยกตาม 4 มิต ิ
 
สวนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ                       ๑๐ - ๗๗ 
   (รอรวบรวมจากเจาของโครงการ ในแตละโครงการ)                       

 
 
ภาคผนวก                ๗๘ - ๘๘ 
  - แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖         
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สวนที่ ๑ 
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สวนที่ 1 
บทนำ 

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองคกร 
ลำดับ 

ที่ 
ขั้นตอน 

การดำเนินงาน 
ประเด็นความเสี่ยงการ

ทุจริต 
Risk 

Score 
มาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 การบริหารงานของ
หนวยงาน และการ
ปฏิบัติงานของบคุลากร 

1.ผูบริหารดำเนินการตาม
น โ ย บ า ย ข อ ง ต น เ อ ง 
แทรกแซงการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ี ซ่ึงอาจขัดตอ
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
2.บุคลากรของหนวยงาน
ป ฏิบั ติ ต ามน โยบายของ
ผู บ ริ ห า ร  โ ด ย ไ ม มี
กฎระเบียบรองรับ 
3.บุคลากรของหนวยงาน
ไม ใหความสำคัญกับการ
ปฏิบัติงาน เอางานสวนตัว
มาทำท่ีทำงาน ขาดความ
รับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน 

ปานกลาง 1.โครงการสงเสริมการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือปองกันการ
ทุจริต 
2.มาตรการแสดงเจตนารมณในการ
น ำ ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม ม า ใช ใน ก า ร
บริหารงานของผูบริหารดวยการจัดทำ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
3.มาตรการจัดทำแผนปฏิบั ติการ
ป อ งกั น ก าร ทุ จ ริ ต เพ่ื อ ยก ระดั บ
คุณธรรมและความโปรงใส 
4.โค ร งก า ร พั ฒ น า ค ว า ม รู ด า น
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของ
หนวยงาน ผูบริหารและสมาชิกสภา
ทองถิ่น 
5.มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล
ตำบลแมหลาย 
6.โครงการเสริมสรางคานิยมตอตาน
การทุจริต 
7.มาตรการประเมินความคุมคาใน
การบริหารงานของหนวยงาน 

2 การบริหารงานบุคคล การบรรจุแตงต้ัง โยกยาย 
โ อ น  เลื่ อ น ต ำ แ ห น ง /
เ งิ น เ ดื อ น  แ ล ะ ก า ร
มอบหมายงาน ไมเปนธรรม 
เอาแตพวกพอง หรือมีการ
เรียกรับเงินเพ่ือใหไดรับการ
แตงต้ังหรือเลื่อนตำแหนง 

ปานกลาง 1.มาตรการเปดเผยขอมูลการบริหาร
และ พั ฒ นาท รัพ ยากรบุ คคลแก
สาธารณะ 
2.มาตรการสรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล 
3.กิจกรรมสรางความโปรงใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
4.มาตรการนำผลการประเมินความ
พึ งพ อ ใจ ข อ งป ระช าช น ใน ก า ร
ใหบริการมาใชในการเลื่อนข้ัน เลื่อน
เงินเดือน ของบุคลากร 
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ลำดับ 
ที่ 

ขั้นตอน 
การดำเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

3 ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น 
งบประมาณ การจัดซ้ือจัด
จาง การบริหารพัสดุ และ
การใชประโยชนทรัพยสิน
ของทางราชการ 

1 .ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เงิ น 
งบประมาณ การจัดซ้ือจัด
จ า ง  ก ารจั ดห า พั ส ดุ  ไม
เป น ไป ต า ม ร ะ เบี ย บ ท่ี
เกี่ยวของ หรือไมเปนไปตาม
วัตถุประสงค หรือใชเงินไม
เกิดประโยชนกับราชการ  
 
 
 
 
 
2.น ำท รัพ ย สิ น ข อ งท า ง
ราชการไปใชประโยชนสวน
ตน 

สูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปานกลาง 
 

1.มาตรการควบคุมการเบิกจายเงิน
ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป 
2.กิจกรรมวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัด
จางประจำป 
3.มาตรการปองกันผลประโยชน     
ทับซอนของหนวยงาน 
4.ม าต รก ารป อ งกั น ก าร ใช จ า ย
ง บ ป ร ะ ม า ณ ท่ี ไ ม ส ม ค ว ร  ผิ ด
วัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ 
๕.โครงการเสริมสรางความโปรงใสใน
การใชทรัพยสินของทางราชการ 
๖.โครงการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม 

4 การใหบริการสาธารณะ/
บริการประชาชน 

1.ไมใหบริการแกประชาชน
ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก
ความสัมพันธสวนตัว หรือ
การใหสิทธิพิเศษแกคนบาง
กลุม หรือมีการติดสินบน
เพ่ือใหไดคิวเร็วขึ้น 
2.มีการเรียกรับเงินพิ เศษ
จ า ก ผู ข อ รั บ บ ริ ก า ร
นอกเหนือจากคาธรรมเนียม
ป ก ติ  เ พ่ื อ แ ล ก กั บ ก า ร
ใหบริการ หรือการพิจารณา
อนุมัติอนุญาติ 
3.ใหบริการไมเปนไปตาม
ม าต รฐาน  เช น  ใช เวล า
ใหบริการนานกวาท่ีกำหนด
ไว   

สูง 1.มาตรการ NO Gift Policy 
2.โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมการ
ใหบริการอยางเทาเทียมกัน 
3.โค ร งก าร พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ ก าร
ใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
4.โครงการบุคลากรตนแบบ ดาน 
“บริการเปนเลิศ” 
5.โครงการพัฒนาระบบการใหบริการ
ประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
(E-Service) 
6. มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการ
รับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของหนวยงาน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดใหรัฐพึงจัดใหมี

ยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการ
จัดทำแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเปนเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมายดังกลาว 
โดยมียุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ที่จะเปนแนวทางการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน ในป พ.ศ. 2580 
กลาวคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปาหมายในการพัฒนาประเทศให “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
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เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเน่ือง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สราง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) การตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กำหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนด
ตัวช้ีวัดไววา ในป พ.ศ. 2580 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เพ่ือใหบรรลุผลดังกลาว จึงไดนำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดเปนตัวช้ีวัดและคาเปาหมายไววาหนวยงานที่
เขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 
2566 - 2570) ไดกำหนดตัวช้ีวัดไววา ในป พ.ศ. 2570 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา 57 คะแนน 
และหนวยงานที่เขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป   

 องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพรผลคะแนนดัชนี
การรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจำป 2564 ผลปรากฏวาประเทศไทยได 35 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยูในอันดับที่ 110 โลก ซึ่งลดลงจากป 2563 ยอมสะทอนใหได
เห็นวาประเทศไทยยังตองแกไขปญหาการทุจริตอยางเรงดวน  

โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่มีความสำคัญย่ิงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
ปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น จำนวน 7,850 แหง ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐ
ภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจาย
อำนาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหน่ึงในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปน
หนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่น ถือ
เปนกลไกสำคัญในการพัฒนาทองถิ่นซึ่งนำไปสูการพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปราศจากการทุจริต นำเงินงบประมาณมาพัฒนาทองถิ่นของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน
อยางแทจริงแลว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความย่ังยืน รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยยึดหลัก
แหงการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับ
พ้ืนที่ สวนการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทำไดเทาที่จำเปนตามกรอบกฎหมายกำหนด และตอง
เปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่น 
 ดังน้ันเทศบาลตำบลแมหลาย จึงใหความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ควบคูไปกับ
การปองกันการทุจริต โดยไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและนำไปสูการปฏิบัติใหมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบลแมหลาย (พ.ศ. 2566 – 2570) อัน
จะสงผลตอการขับเคลื่อนใหบรรลุคาเปาหมายของแผนแมบทฯ ที่กำหนดไววา ในป พ.ศ. 2570 หนวยงานที่
เขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยตองมี
คะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได
คะแนนไมต่ำกวา 57 คะแนน   
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3. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน 
(1) เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผูบริหารเทศบาลตำบลแมหลายตอสาธารณชน  

  (2) เพ่ือสรางวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่
ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถิ่น 
ปราศจากพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

(3) เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลตำบลแมหลายเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เปดเผย 
โปรงใส และตรวจสอบได  

(4) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริต ให
สอดคลองและเหมาะสมกับวัฒนธรรมทองถิ่น 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแมหลายที่มีประสิทธิภาพ 
เขมแข็ง และลดการทุจริต 

4. เปาหมาย 

 (1) คดีทุจริตของเทศบาลตำบลแมหลายลดลง รอยละ 50 ในป พ.ศ. 2570  
 (2) เทศบาลตำบลแมหลายมีคะแนน ITA เพ่ิมขึ้นและผานเกณฑการประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) 
ในป พ.ศ. 2570 (กรณีที่ยังไมผานเกณฑ ITA) /เทศบาลตำบลแมหลายผานเกณฑการประเมิน ITA (85 
คะแนนขึ้นไป) และมีคะแนน ITA 90 คะแนนขึ้นไป ในป พ.ศ. 2570 (กรณีทีผ่านเกณฑ ITAแลว) 

คาเปาหมาย ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 
จำนวนคดีทุจริตลดลง 
(คำนวณจากป 2565) 

รอยละ 10 รอยละ 20 รอยละ 30 รอยละ 40 รอยละ 50 

คะแนน ITA 65 คะแนน 70 คะแนน 75 คะแนน 80 คะแนน 85 คะแนน 
 

5. ประโยชนของการจัดทำแผน 
(1) ผูบริหารเทศบาลตำบลแมหลายไดแสดงเจตจำนงสุจริตตอสาธารณชน  

  (2) เทศบาลตำบลแมหลายมีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองคกรมีจิตสำนึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
ทองถิ่น ปราศจากพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

(3) เทศบาลตำบลแมหลายมีการบริหารราชการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เปดเผย โปรงใส และ
ตรวจสอบได  

(4) ประชาชนมีสวนรวมในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริตของเทศบาลตำบลแมหลาย 
(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแมหลายที่มีประสิทธิภาพ 

เขมแข็ง และลดการทุจริต 
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สวนที่ 2 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตำบลแมหลาย 
 

เทศบาลตำบลแมหลายไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบดวย 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจำนวน ๓๓ โครงการ ดังน้ี  

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสราง
วัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การเสริมสรางจิตสำนึก
และความตระหนักแกบุคลากร
ทั้ งขาราชการการเมืองฝาย
บริหาร ขาราชการการเมือง
ฝ ายสภาท อ งถิ่ น  และฝ าย
ประจำขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
 

๑) มาตรการ "สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล
ตำบลแมหลาย" 
๒) โครงการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตำบลแมหลาย 
๓) โครงการสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือปองกันการ
ทุจริต 
๔) โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบั ติราชการคุณธรรม จริยธรรม 
พนักงาน คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแมหลาย 
๕) โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวย
ความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตยสุจริต 

- 
 
- 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
- 

- 
 
- 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
- 

- 
 
- 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
- 

- 
 
- 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
- 

- 
 
- 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
- 

 

 1.2 การเสริมสรางจิตสำนึก
และความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาคสวนใน
ทองถิ่น 

๖) โครงการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม 
๗) โครงการสงเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๘) โครงการสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
๙) โครงการยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตน
ใหเปนที่ประจักษ 

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
- 
 

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
- 
 

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
- 
 

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
- 
 

- 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
- 
 

 

 1.3 การสรางจิตสำนึกและ
ความตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 

๑๐) โครงการคายเด็กและเยาวชนตำบลแมหลาย 
1๑) โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน 

๑๐๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

 

 รวม จำนวน ๑๑ โครงการ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การบริหาร
ราชการดวยความ
โปรงใส 

2.1 การเปดเผยขอมูล
สาธารณะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

1๒) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือเผยแพรขอมูล
ขาวสารแกประชาชน 
๑๓) มาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร
ขอมูลสาธารณะของเทศบาลตำบลแมหลาย 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

 2.2 มาตรการสงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใส 

๑๔) มาตรการแสดงเจตนารมณในการนำหลักคุณธรรมมาใชในการ
บริหารงานของผูบริหารเทศบาลตำบลแมหลายดวยการจัดทำแผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
๑๕) มาตรการ NO Gift Policy 
๑๖) มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบล 
แมหลาย 
๑๗) โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการใชทรัพยสินของทางราชการ 
๑๘) มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส 

- 
 
 
 
- 
- 
 
- 
- 

- 
 
 
 
- 
- 
 
- 
- 

- 
 
 
 
- 
- 
 
- 
- 

- 
 
 
 
- 
- 
 
- 
- 

- 
 
 
 
- 
- 
 
- 
- 

 

 2.3 มาตรการลดการใช
ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

๑๙) กิจกรรม “การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบล
แมหลาย” 
๒๐) โครงการจัดทำคูมือสำหรับประชาชนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
๒๑) มาตรการออกคำส่ังมอบหมายของเทศบาลตำบลแมหลาย 

- 
 
- 
- 
 

- 
 
- 
- 
 

- 
 
- 
- 
 

- 
 
- 
- 
 

- 
 
- 
- 
 

 

 รวม จำนวน ๑๐ โครงการ - - - - -  

3. การสงเสริม
บทบาทและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน 

3.1 การสงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมบริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

๒๒) โครงการจัดเวทีประชาคม 
๒๓) โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและสงเสริมการจัดทำแผนชุมชน 
 

- 
๓๐,๐๐๐ 

 
 

- 
๓๐,๐๐๐ 

 
 

- 
๓๐,๐๐๐ 

 
 

- 
๓๐,๐๐๐ 

 
 

- 
๓๐,๐๐๐ 

 
 

 

 3.2 การรับฟงความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเร่ือง
รองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน 

2๔) มาตรการจัดการเร่ืองราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตำบล 
แมหลาย 
 

- - - - -  

3. การสงเสริม 3.3 สงเสริมการมีสวนรวมของ ๒๕) กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต - - - - -  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 2566  ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
บทบาทและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน  (ตอ) 
 

ภาคประชาชน และบูรณาการ
ทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการ
ทุจริต 

๒๖) โครงการสรางเครือขายภาคประชาชนเพ่ือเฝาระวังการทุจริตของ
เทศบาลตำบลแมหลาย 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

 รวม จำนวน ๕ โครงการ  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  

4. การยกระดับกลไก
การตรวจสอบการ
ดำเนินงานของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารความ
เส่ียงการทุจริต 

๒๗) โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป 
๒๘) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๒๙) โครงการบริหารความเส่ียงเพ่ือตอตานการทุจริต 

- 
- 

๒๐,๐๐๐ 

- 
- 

๒๐,๐๐๐ 
 

- 
- 

๒๐,๐๐๐ 
 

- 
- 

๒๐,๐๐๐ 
 

- 
- 

๒๐,๐๐๐ 
 

 

 4.2 การสงเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

๓๐) โครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวของ
สำหรับผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 
๓๑) กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

 4.3 มาตรการจัดการเร่ือง
รองเรียนการทุจริต 

๓๒) มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริตของเทศบาลตำบลแมหลาย 
๓๓) มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับ
การทุจริตของเทศบาลตำบลแมหลาย 
 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

 รวม จำนวน 7 โครงการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

รวมทั้งส้ิน จำนวน ๓๓ โครงการ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐  
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สวนที่ ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
11 

 

สวนที่ 3  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

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

มิติท่ี 1 การสรางวัฒนธรรมสุจรติ 
################################################################################ 
 

1.1 การเสริมสรางจิตสำนกึและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถ่ิน และฝายประจำขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 

1.1.1 เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ และการ
ประพฤติตนตามประมวลจรยิธรรม 
 

ลำดับที่ ๑ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลแมหลาย” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่เทศบาลตำบลแมหลายไดประกาศใชประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลแมหลาย โดยกำหนด
กลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการ
กระทำ นอกจากน้ี สำนักงาน ก.พ. ไดกำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
กรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกำหนดให
ขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหนงหนาที่และไมกระทำการอันเปนการ
ขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรนำแนวทางการดำเนินการดังกลาวมาปรับใช
เปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนที่เช่ือถือไววางใจของประชาชน เทศบาล
ตำบลแมหลายจึงไดจัดทำมาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบล       
แมหลาย” ขึ้น เพ่ือใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจำทุกระดับนำไปใชในการปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชน
ทับซอน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเปนเครื่องมือกำกับความประพฤติของขาราชการใหมีความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล 
 2) เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองคกร ระดับบุคคล
และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานดานตางๆ ของเทศบาลตำบลแมหลาย เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3) เพ่ือทำใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพ่ิมความนาเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
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 4) เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอำนาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอ
สังคม ตามลำดับ 
 5) เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
4. กลุมเปาหมาย 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจางทั่วไป จำนวน ๖๐ คน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการตอผูมีอำนาจ 
 2) กำหนดแนวทาง รูปแบบ และชองทางในการเผยแพรประมวลจริยธรรมสำหรับบุคคลในองคกรและ
สาธารณชน 
 3) ประสานงานบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือดำเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด 
 4) ดำเนินการเผยแพรประมวลจริยธรรมเพ่ือใชเปนคานิยมสำหรับองคกร ขาราชการทุกคนพึงยึดถือ
เปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ ตามแนวทางและรูปแบบทีก่ำหนด 
 5) ดำเนินการเผยแพร ประชาสัมพันธเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปดเผยเปนการทั่วไปแกสาธารณชน
ใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง 
กำหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวช้ีวัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปน
ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด) 
 6) ประเมินและติดตามผลการดำเนินการ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแมหลาย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพรประมวลจริยธรรม อยางนอย 3 ชองทาง 
  2) คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจางทั่วไป มีความรูความ
เขาใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินผล)  
 ผลลัพธ 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ พนักงานปฏิบัติงานของเทศบาลตำบล
แมหลายปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลแมหลาย (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
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1.1.2 เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการยึดม่ันผลประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตน ที่จะไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 

 

ลำดับที่ ๒ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตำบลแมหลาย 
2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสถานการณหรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนง การกระทำดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนา
หรือไมเจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรม
เหลาน้ีเปนการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองคำนึงถึงผลประโยชนสาธารณะ 
(ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคำนึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
 ดังน้ัน เทศบาลตำบลแมหลายจึงไดดำเนินโครงการปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตำบล
แมหลาย เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหความรูความเขาใจแกพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชน
ทับซอน 
 2) เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาที่ของ
เทศบาลตำบลแมหลาย 
 3) เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ของเทศบาลตำบลแมหลาย มีจิตสำนึก คานิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทำงานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลใหหนวยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด 
4. กลุมเปาหมาย 
 พนักงานของเทศบาลตำบลแมหลาย จำนวน ๔๐ คน 
5. วิธีการดำเนินการ 
 1) จัดต้ังคณะทำงาน/มอบหมายผูรับผิดชอบ เพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอนของตำแหนงตางๆ 
 2) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน และจัดทำ
รางคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 3) จัดเวทีเพ่ือรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะจากบุคลากรภายในองคกรเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแนว
ทางการดำเนินการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 4) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนตาม
ขอเสนอแนะที่ไดจากเวทีรับฟงความคิดเห็นฯ และจัดทำคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชน
ทับซอน 
 5) จัดประชุมเพ่ือใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอนและแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน แกบุคลากรของหนวยงาน 
 6) เผยแพรคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนใหแกบุคลากรของหนวยงาน 
และสาธารณะชนใหรับทราบ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
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6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแมหลาย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) พนักงานของเทศบาลตำบลแมหลายมีความรูความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน รอยละ 80 
ของจำนวนพนักงานฯ (สำรวจโดยใชแบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู) 

2) มีคูมือ/แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอน จำนวน 1 ชุด  
3) มีการเผยแพรคูมือ/แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนแกสาธารณชน อยางนอย 2 ชองทาง 

(เชน เว็บไซตหนวยงาน บอรดประชาสัมพันธหนวยงาน หนังสือเวียน) 
 ผลลัพธ 
 พนักงานของเทศบาลตำบลแมหลายมีความประพฤติปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
(สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
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1.1.3 เสริมสรางจิตสำนึกและคานิยมความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 
 

ลำดับที่ ๓ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิบาลเพื่อปองกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เปนหลักสำคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสรางจิตสำนึก
ในการทำงานและความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากน้ี ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนำไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเน่ือง อีกทั้ง
สามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เปนปญหาเรื้อรัง
ที่มีสวนบ่ันทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจำเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตอยางจริงจัง เพ่ือทำใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดในที่สุดน้ัน ตองนำหลักธรรมาภิบาล
ไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชา
สังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมทั้งปลูกจิตสำนึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลง
คานิยมไปในทิศทางที่ไมเอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน  
 ดังน้ัน เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลแมหลาย จึงจัดทำโครงการสงเสริมการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือปองกันการทุจริตขึ้น 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตำบลแมหลายมีความรูความเขาใจในหลักธรร
มาภิบาลสำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 2. เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรของเทศบาลตำบลแมหลายมีความรูความเขาใจและใหความสำคัญ
กับการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) และมีคานิยมในการตอตานการ
ทุจริต 
 3. เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรของเทศบาลตำบลแมหลายมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกตใชในการทำงานและการดำเนินชีวิตได 
 4. เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรของเทศบาลตำบลแมหลายสามารถนำองคความรูหลักธรรมาภิ
บาล ไปประยุกตใชในการทำงานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานของเทศบาลตำบลแมหลาย จำนวน ๕๐ คน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น 
 2) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) จัดทำกำหนดการ 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุมเปาหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ  
 5) จัดฝกอบรมตามกำหนดการ 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 
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6. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณที่ใชในการดำเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐ บาท  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแมหลาย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานของเทศบาลตำบลแมหลาย ที่เขารับการอบรม ผานการ
ทดสอบความรูธรรมาภิบาล รอยละ 90 (ทดสอบความรูผานระบบทดสอบความรูธรรมาภิบาลออนไลน 
https://ggde.nacc.go.th) 
 ผลลัพธ   
 1) ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานของเทศบาลตำบลแมหลายนำหลักธรรมาภิบาลมา
ปรับใชในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
 2) ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานของเทศบาลตำบลแมหลาย รวมตอตานการทุจริต 
(สำรวจโดยแบบประเมินติดตามผล) 
 3) ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานของเทศบาลตำบลแมหลาย นำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชในการทำงานและการดำเนินชีวิตได (สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
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ลำดับที่ ๔ 
 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการคุณธรรม จริยธรรม พนักงาน คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแมหลาย 
2. หลักการและเหตุผล 
  ปจจุบันสถานการณตาง ๆ ไดมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ประกอบกับเทศบาลตำบล
แมหลาย ไดมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนใหม "วิถีชีวิตสูการเปลี่ยนแปลง เมืองอยูดี คนมีสุข" ทำใหเทศบาลตำบล
แมหลายจำเปนตองมีการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ และอำนาจหนาที่ใหสอดคลอง เหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบัน มีการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานเทศบาล คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลตำบลแมหลาย ใหมีความรู ความเขาใจในดาน
ระเบียบกฎหมายตาง ๆ ดานคุณธรรมจริยธรรม กลยุทธในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานรวมกันเปนทีม
ทำใหเกิดความรัก ความสามัคคีในองคกร สามารถปฏิบัติงานไดอยางประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น มีการบริการ
สาธารณะ แกประชาชนใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด รวมถึงรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ใน
การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) และการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(LPA) ซึ่งมีการประเมินตัวช้ีวัดในแตละดาน มีความหลากหลาย ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบ
เทศบาล ตองมีพัฒนาบทบาท และภารกิจที่เพ่ิมมากขึ้น ตองมีการดำเนินการพัฒนาทองถิ่นในเชิงรุก โดยให
ประชาชนทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นแบบบูรณาการรวมกัน และใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (Good Governance) ซึ่งจะนำไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืนเปนชุมชนนาอยู เมือง
อยูดี คนมีสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิสัยทัศนของเทศบาลตำบลแมหลาย ดังน้ัน เพ่ือเปน
การเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
ลูกจาง และพนักงานจาง ของเทศบาลตำบลแมหลาย ใหนำไปปรับใชในการปฏิบัติราชการใหมีความสุข และ
สามารถพัฒนาทองถิ่นเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เทศบาลตำบล
แมหลายไดเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรใน
องคกร สำนักปลัดเทศบาล จึงไดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการคุณธรรม จริยธรรม พนักงาน 
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแมหลาย 
3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหผูเขารวมการฝกอบรมไดรับการเพ่ิมพูนความรู พัฒนาทักษะ ความสามารถ ใหปฏิบัติ
ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือเสริมสรางใหผูเขารับการฝกอบรมมีกระบวนทัศน พัฒนาทัศนคติ เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวิธี
คิด วิธีการปฏิบัติงาน และปลูกฝงจิตสำนึกที่ดีตอตนเอง ตอองคกร และสาธารณะ ซึ่งนำไปสูการพัฒนาทองถิ่น
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 
  3. เพ่ือเสริมสรางใหผูเขารับการฝกอบรม มีความรู ความเขาใจในหลักการทำงานเปนทีม มีความรัก
ความสามัคคี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มุงเนนการบริหารงานและปฏิบัติราชการแบบ มีสวนรวมตามหลัก
ธรรมาภิบาลและพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
4. กลุมเปาหมาย 
  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง เทศบาลตำบล
แมหลาย อำเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 50 คน 
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5. วิธีดำเนินการ 
1. การอบรมสัมมนาทางวิชาการ โดยใชเทคนิคการฝกอบรมรูปแบบตาง ๆ เชน การรับฟงการ

บรรยาย การระดมสมอง การรวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนการซักถามปญหาตาง ๆ จาก
วิทยากรผูมีความรู ทักษะ ประสบการณ รวมถึงระเบียบ กฎหมาย อำนาจหนาที่ ภารกิจตาง ๆ ที่เก่ียวของกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ปฏิบัติราชการ การบริการสาธารณะ และการพัฒนาตนเองดานตาง ๆ 
รวมถึงตามหลักธรรมาภิบาล และหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

2. การฝกปฏิบัติ เพ่ือใหไดเรียนรูจากประสบการณจริง โดยวิทยากรที่มีความรู ความเช่ียวชาญ หรือ
ทักษะ วิชาชีพ ในดานน้ัน ๆ เพ่ือนำมาประยุกตใชใหเกิดความเหมาะสมและพัฒนางาน พัฒนาองคการ ใหเกิด
การพัฒนาอยางเปนรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

3. การจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ การทำงานเปนทีม มีการคิด วิเคราะห การตัดสินใจ การแกไขปญหา 
การมีสวนรวม เพ่ือกระชับความสัมพันธอันดีระหวางคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจาง และพนักงานจาง ใหเกิดการสรางสุขในองคกร 

4. การประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผูบริหาร โดยวิธีการตอบแบบสอบถาม การ
ทดสอบกอนอบรม/หลังอบรม และการสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการ 

 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 
7. งบประมาณดำเนินการ 
  20,000.00 บาท 
 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแมหลาย 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
ผลผลิต 

  1. มีการจัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง 
  2. บุคลากรมีความรูความเขาใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำไปปรับใชในการปฏิบัติราชการได 
ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบทดสอบความรู/แบบประเมินผล) 

ผลลัพธ 
  1. ผูเขารวมการฝกอบรมไดรับการเพ่ิมพูนความรู พัฒนาทักษะ ความสามารถ ใหปฏิบัติราชการได
อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2. ผูเขารวมการฝกอบรมมีกระบวนทัศน พัฒนาทัศนคติ เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิธีคิด วิธีการ
ปฏิบัติงาน และปลูกฝงจิตสำนึกที่ดีตอตนเอง ตอองคกร และสาธารณะ ซึ่งนำไปสูการพัฒนาทองถิ่นรวมกัน
อยางมีประสทิธิภาพ และเกิดประโยชนสุขแกประชาชนอยางย่ังยืน 
  3. ผูเขารวมการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจในหลักการทำงานรวมกันเปนทีม มีความรัก ความ
สามัคคี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มุงเนนการบริหารงานและปฏิบัติราชการแบบมีสวนรวม ตามหลักธรรมาภิ
บาลและพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมากย่ิงขึ้น 
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ลำดับที่ ๕ 
 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรทีป่ฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ 
และซื่อสัตยสจุริต  
2. หลักการและเหตุผล 
  ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจที่สำคัญตอการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจดานตาง ๆ ประกอบดวย ดานการบริหารงานบุคคล ดานงบประมาณและ
ภารกิจที่ไดรับการถายโอนจากหนวยงานตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ช้ีใหเห็นถึงวัตถุประสงคของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ในเรื่องตาง ๆ เชน เกิดประโยชนสุขแกประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจภาครัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกินความจำเปน ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองอยางทั่วถึง หากพนักงานหรือ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย
สุจริต จะทำใหเกิดประโยชนแกประชาชนอยางสูงสุด ลดปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นได  
 เทศบาลตำบลแมหลายจึงไดดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน 
ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตยสุจริต เพ่ือยกยองชมเชย หรือใหรางวัล พนักงานหรือบุคลากรที่
ปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตยสุจริต เพ่ือเปนตนแบบใหแกพนักงานและ
บุคลากรคนอ่ืนๆ ในองคกร รวมทั้งเปนการสรางขวัญและกำลังใจใหแกพนักงาน บุคลากร ใหปฏิบัติงานเปนไป
ตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตยสุจริตตอไป  
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมใหเกิดพนักงานตนแบบดานการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 

2) เพ่ือสรางขวัญและกำลังใจแกบุคลากรในการปฏิบัติงานโเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะ
อุตสาหะ และซื่อสัตยสุจริต 
4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรเทศบาลตำบลแมหลาย 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) แตงต้ังคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะ
อุตสาหะ และซื่อสัตยสุจริต  

2) คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติ 
3) จัดทำประกาศหลักเกณฑการคัดเลือก และเผยแพรใหบุคลากรใหทราบ 
4) เชิญชวนใหสำนัก/กองในองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงบุคลากรในสงักัดที่มีคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑเพ่ือเขารับการคัดเลือก 
5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน 

ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตยสุจริต  
6) ประกาศผลการคัดเลือก  
7) มอบประกาศเกียรติคุณใหแกบุคลากรที่ไดรับการเชิดชูเกียรติ 

 8) เผยแพร ประชาสัมพันธบุคลากรที่ไดรับการเชิดชูเกียรติ ใหแกบุคลากรภายในหนวยงานและ
สาธารณชนไดรับทราบผานชองทางที่หลากหลาย เชน เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรดประชาสัมพันธ 
จดหมายขาว เสียงตามสาย หอกระจายขาว เปนตน  
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแมหลาย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีบุคลากรตนแบบดานการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตยสุจริต 
 ผลลัพธ  
 เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 
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1.2 การสรางจิตสำนึกและความตระหนกัแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน 
 

 1.2.1 เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ แยกแยะผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวม 

ลำดับที่ ๖ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
2. หลักการและเหตุผล 
 การขัดกันแหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบ
หลายปที่ผานมา โดยเฉพาะอยางย่ิง ในชวงระยะเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
ของผูดำรงตำแหนงทางการเมืองหรือผูดำรงตำแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซึ่งไดสงผลกระทบตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม 

จากสถานการณขางตน จำเปนที่หนวยงานภาครัฐตองเรงปลูกฝงองคความรูใหประชาชนมีความเขาใจ
เก่ียวกับความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม รวมทั้งใหตระหนักถึงผลกระทบ
จากปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือเกิดเปนผลประโยชนทับ
ซอน ซึ่งเปนปญหาเชิงโครงสรางที่เก่ียวของกับหลายมิติ ทั้งมิติดานสังคม การเมืองและการบริหารที่สำคัญ
สะทอนถึงวัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารที่ดอยพัฒนา 

ดังน้ัน เทศบาลตำบลแมหลายจึงไดจัดทำโครงการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวมขึ้น เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวมได สงเสริมใหประชาชนใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน รวม
ปกปองผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ ทำใหเกิดเปนคานิยมที่จะไมยอมรับการทุจริต 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวมได 
 2) เพ่ือสรางจิตสำนึกใหประชาชนรวมปกปองผลประโยชนสวนรวม 
 3) เพ่ือสรางจิตสำนึกใหประชาชนรักษาสาธารณประโยชนและสาธารณูปโภคของชุมชน 
 4) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน 
4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลแมหลาย จำนวน ๕๐ คน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติตอผูมีอำนาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) กำหนดรูปแบบ/แนวทาง/กำหนดการและหัวขอการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร, เชิญกลุมเปาหมาย 
 5) ดำเนินการตามรูปแบบ/กำหนดการ ที่กำหนดไว 
 6) ประเมินและติดตามผลการดำเนินการ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแมหลาย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต  

1) มีการจัดอบรมใหกับประชาชน จำนวน 1 ครั้ง 
2) ประชาชนมีความรูความเขาใจและสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนรวมไดรอยละ 80 ของ

จำนวนผูเขารวมโครงการ (สำรวจโดยใชแบบประเมนิผล/แบบทดสอบ) 
3) ประชาชนมีความรูความเขาใจในการใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจำวัน

รอยละ 80 ของจำนวนผูเขารวมโครงการ (สำรวจโดยใชแบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
 ผลลัพธ 

1) ประชาชนรวมปกปองผลประโยชนสวนรวม และสาธารณประโยชน (สำรวจโดยใชแบบประเมิน
ติดตามผล) 

2) ประชาชนมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในชีวิตประจำวัน (สำรวจโดยใช
แบบประเมินติดตามผล) 
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1.2.2 เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ลำดับที่ ๗ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดใหรัฐพึงจัดใหมี
ยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการ
จัดทำแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดย
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนำไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือ
ความสุขของคนไทยทุกคน องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสำคัญกับการปลูกฝงใหคนไทยไมโกง โดยการ
สงเสริมสนับสนุนใหทุกภาคสวนมุงสรางจิตสำนึกในการรักษาประโยชนสาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้ง
คุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับทุกกลุมในสังคม ควบคูกับการปลูกฝง
จิตสำนึกความซื่อสัตยสุจริต คานิยมที่ถูกตอง สรางความตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริตและการรูเทาทัน
การทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเปนมาตรการในการลงโทษผูกระทำผิดหรือผูกระทำการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ดังน้ัน เทศบาลตำบลแมหลายจึงไดดำเนินโครงการสงเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดำเนิน
ชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริต 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกประชาชน 
 2) เพ่ือเสริมสรางความตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริตใหแกประชาชน 
 3) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจำวัน  
4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลแมหลาย จำนวน ๖๐ คน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) กำหนดรูปแบบ กำหนดการ และหัวขอการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุมเปาหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ  
 5) ดำเนินการตามรปูแบบและกำหนดการที่กำหนด 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
 ๓๐,๐๐๐ บาท 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแมหลาย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง 
 2) ประชาชนมีความรูความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปปรับใชใน
ชีวิตประจำวันได ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในชีวิตประจำวันได ไมนอยกวารอยละ 80 
(สำรวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
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1.2.3 เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 
 

ลำดับที่ ๘ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะเปนผูใชอำนาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ เปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะดานตาง ๆ ซึ่งดำเนินการแกไขปญหาตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นใหแกคนในทองถิ่น เปนองคกรที่มีความใกลชิดกับประชาชนและมีความเขาใจในสภาพแวดลอมและรับรู
ถึงสาเหตุของปญหาที่เกิดขึน้ภายในทองถิ่นในการปฏิบัติงานและการดำเนินการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นยอมอาจสงผลกระทบตอชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือไดใชอำนาจในตำแหนงหนาที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวย
กฎหมายรวมทั้งปญหาการทุจริตคอรัปช่ันอันเปนปญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเปนเวลานาน และนับวัน
ปญหาเหลาน้ีย่ิงมีความสลับซบัซอนของปญหาการทุจริตของหนวยงานภาครัฐมากขึ้น โดยรัฐบาลไดให
ความสำคัญกบัการผลักดันใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลง
นโยบาย ๑๓ ดาน อันรวมถึงประเด็นการบริหารราชการแผนดินที่มหีลักธรรมาภิบาลและการปองกันการทุจริต
และประพฤติมชิอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสม
และเปนธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพ่ือสรางความเช่ือมั่น วางใจระบบราชการเสริมสราง
ระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายที่ครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริต อันมี
ผลประโยชนทับซอนในภาครฐัทุกระดับ เทศบาลตำบลแมหลายไดตระหนักถึงความสำคัญของปญหาการทุจริต
คอรัปช่ัน ปญหาผลประโยชนทับซอน และการพัฒนาคุณธรรมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการจึงได
จัดทำโครงการสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริตขึ้น เพ่ือเปนการสงเสริมความรู ความ
เขาใจในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและความโปรงใสในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของฝาย
บริหารและสมาชิกสภาทองถิ่นเทศบาลตำบลแมหลาย ตลอดจนพนักงานเทศบาล ลูกจางทุกคน เพ่ือปองกัน
และลดโอกาสการทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงานราชการและปญหาผลประโยชนทับซอนของผูปฏิบัติ
ราชการอันจะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกรใหสามารถเกิดระบบงานที่โปรงใสตามหลักคุณธรรม หลัก
นิติธรรมโดยประชาชนไดมีสวนรวมตลอดจนสามารถตรวจสอบได 
3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจและสรางการมีสวนรวมการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  2. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการปองกัน และปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) และกฎหมายการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเรื่องผลประโยชนทับ
ซอน 
  3. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจในแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และการปองกันปญหาผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติราชการ 
  4. เพ่ือสงเสริมใหเกิดการบรหิารงาน การดำเนินงานของหนวยงาน มีความยุติธรรม ความโปรงใส เพ่ือ
ตอบสนองตามนโยบายรัฐบาลในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปช่ัน 
 
 



  

 
26 

 

4. กลุมเปาหมาย 
คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแมหลาย หัวหนาสวนราชการเทศบาลตำบลแมหลาย พนักงาน
เทศบาล ลูกจาง เจาหนาที่เทศบาลตำบลแมหลาย ฝายปกครองทองที่ คณะกรรมการหมูบาน 60 คน 
5. วิธีดำเนนิการ 
  1. ประสานงานสำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจรติประจำจังหวัดแพร ขอความอนุเคราะห
วิทยากรในการใหความรูแกผูเขารวมโครงการฯ 
  2. เสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติผูบริหารทองถิ่น 
  3. แตงต้ังคณะทำงานเพ่ือรวมดำเนินโครงการฯ 
  4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ ในการดำเนินโครงการฯ เชน เอกสาร สถานที่ กำหนดการจัดโครงการฯ 
และคาใชจายในการดำเนินโครงการฯ 
  5. ประสานกลุมเปาหมายเพ่ือเขารวมกิจกรรมโครงการฯ 
  6. ดำเนินโครงการเพ่ือจัดกิจกรรมใหเปนไปตามขั้นตอนและบรรลุตามวัตถุประสงค 
  7. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ ฯ 
6. ระยะเวลาดำเนนิการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
  20,000.00 บาท 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแมหลาย 
9. ผลผลิต/ผลลพัธ 

ผลผลิต 
  1. มีการจัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง 
  2. บุคลากรของหนวยงานและผูนำชุมชนในพ้ืนที่ มีความรูความเขาใจในกฎหมายและระเบียบวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ไดรอยละ 80 ของจำนวนผูเขารวมโครงการ (สำรวจโดยใชแบบ
ประเมินผล/แบบทดสอบ) 

ผลลัพธ 
  1. ผูเขารับการอบรมมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในพ้ืนที่ตำบล แมหลาย
เปนกลไกสำคญัในการตรวจสอบและการตอตานการทุจริต 
  2. ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของ ป.ป.ช.และกฎหมายการปองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบและเรื่องผลประโยชนทับซอน 
  3. ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจกฎหมาย และระเบียบวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตที่เกีย่วของกับหนาที่ของตน และปญหาผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติราชการ 
  4. ไมเกิดการทุจริต คอรัปช่ันขึ้นในทุกระดับขององคกรในเทศบาลตำบลแมหลาย 
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ลำดับที่ ๙ 
 

1. ชื่อโครงการ : ยกยองเชดิชูเกียรติหนวยงานและบคุคลทีป่ระพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 
2. หลักการและเหตุผล 
 สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพ่ือความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทำ
ใหการมีคุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
 เพ่ือเปนการสงเสริมใหคนดีมีที่ยืนในสังคม สรางแบบอยางที่ดีแกคนรุนหลัง เทศบาลตำบลแมหลายจึง
จัดใหมีการยกยอง เชิดชูเกียรติ เผยแพรประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกผูกระทำ
ความดี เพ่ือสงเสริมสรางขวัญและกำลังใจแกคนดีเหลาน้ันใหรวมกันสรางสรรคสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนเปนแบบอยาง เพ่ือปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม เน่ืองจากความดีและ
คุณธรรม เปนรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงานและบุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2) เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงานและบุคคลที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น 
 3) เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงานและบุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 4) เพ่ือสรางขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางที่ดีอันเปน 
กุศโลบายหน่ึงในการปลูกจิตสำนึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งขึ้น 
4. กลุมเปาหมาย 
 หนวยงานและบุคคลในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลแมหลาย 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) แตงต้ังคณะทำงานยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 
 2) คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปน
ที่ประจักษ  
 3) จัดทำประกาศหลักเกณฑยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่
ประจักษ และเผยแพรใหแกสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 
 4) คณะทำงานฯ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหนวยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่
ประจักษ 
 5) ประกาศผลการยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ และ
เผยแพรใหแกสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 
 6) ดำเนินการจัดพิธีการมอบประกาศยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให
เปนที่ประจักษ 
 7) รายงานผลการดำเนินงาน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแมหลาย 
 
9. ผลผลิต/ผลลพัธ 
 ผลผลิต 
 จำนวนหนวยงานและบุคคลที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
 ผลลัพธ 
 1) มีหนวยงานและบุคคลตนแบบที่ดีปรากฏตอสังคม 
 2) ประชาชนในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขวัญกำลังใจ และมีจิตสำนึกปฏิบัติตนเปน
ประโยชนตอสังคม มีความซือ่สัตยสุจริต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
29 

 

1.3 การสรางจิตสำนึกและความตระหนกัแกเด็กและเยาวชน 
 1.3.1 เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักในความซือ่สัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 

 

ลำดับที่ ๑๐ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการคายเด็กและเยาวชนตำบลแมหลาย 
2. หลักการและเหตุผล 
มนุษยเปนทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ ดังน้ันการพัฒนาทรัพยากรมนุษยหรือ พัฒนา "คน" 
ตองทำเปนกระบวนการตอเน่ืองตลอดชีวิตต้ังแตอยูในครรภมารดาสูวัยเด็ก วัยรุน วัยทำงานและวัยชรา 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงวัยเด็ก และวัยรุนเปนวัยที่จะตองปลูกฝง และตองสรางคุณคาใหกับตนเองและคุณคา
ความเปนมนุษยและในขณะเดียวกันก็จะไดรับการพัฒนาทักษะชีวิต เพ่ือเปนภูมิคุมกันความเสี่ยงในการดำเนิน
ชีวิตทั้งปจจุบันและอนาคต เด็กเยาวชนตำบลแมหลาย จึงตองไดรับการพัฒนาเสริมสรางทักษะชีวิตเพ่ือพัฒนา
ใหเกิดความตระหนักรูเห็นคุณคาในตนเองและผู อ่ืน การคิดวิเคราะหตัดสินใจ และการแกปญหาอยาง
สรางสรรค การจัดการกับอารมณความเครียด และการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืนซึ่งเปนองคประกอบของ
ทักษะชีวิตที่ชวยใหเด็กและเยาวชนมีพ้ืนฐานดานอุปนิสัยที่ดีสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข คายเด็ก
เยาวชนจึงเปนกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน มีการออกแบบและจัดการเรียนรูที่แตกตางจากการเรียนการ
สอนในหองเรียนมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาสนับสนุนปองกันแกไขปญหามีลักษณะเฉพาะ คือ มีการกำหนด
เปาหมายชัดเจน มีผูนำหรือพ่ีเลี้ยงทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใชระบบกลุมในการพัฒนาเปลี่ยนการเรียนรูจาก
ตำราเรียนสูสถานการณจริงไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ดวยตนเองในสภาพแวดลอมเหมาะสมปลอดภัยมี
กิจกรรมหลายลักษณะ ไดแก การใชชีวิตรวมกันเปนกลุม การนันทนาการ การศึกษา การใชชีวิตกลางแจงที่
เหมาะสมอ่ืนๆ การปรับตัวทางสังคม และการบริหารจัดการคาย เทศบาลตำบลแมหลาย โดยอาศัยอำนาจตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (6)(7) ไดเล็งเห็น
ถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่ จึงไดจัดทำโครงการคายเด็กและเยาวชน
ตำบลแมหลาย ขึ้น 
3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือสงเสริมใหเด็กเยาวชนมีคุณลักษณะที่ดี 5 ประการ 
  2. เพ่ือพัฒนาเด็กเยาวชนใหมีทักษะชีวิตสามารถอยูในสังคมเตรียมพรอมสำหรับการปรับตัว ปรับ
จิตใจในอนาคตไดอยางถูกตองเหมาะสม และสามารถเผชิญกับสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ   
  3. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหเด็กเยาวชนเรียนรูการพัฒนาทักษะชีวิตผานกิจกรรมคาย 
4. กลุมเปาหมาย 
  เด็ก เยาวชน เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ และคณะผูบริหาร 45 คน 
5. วิธีดำเนินการ 
  ขั้น P (plan) 
  1) เก็บรวมรวมขอมูลเบ้ืองตน ในจัดทำโครงการ 
  2) แตงต้ังคณะทำงานรับผดิชอบในฝายตาง ๆ 
  3) ประชุมคณะทำงานฝายตาง ๆ เพ่ือวางแผนการดำเนินงานโครงการ 
  ขั้น D (do) 
  4) ประชาสัมพันธโครงการแกเด็ก เยาวชน ประชาชน และผูที่เกี่ยวของทราบ 
  5) ติดตอประสานงานวิทยากร สถานที่อบรม 
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  6) เตรียมวัสดุ อุปกรณ สิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินการฝกอบรม 
  7) ดำเนินการกิจกรรม “คายสรางสรรคทักษะชีวิตเด็กเยาวชนแมหลาย” ตามวันเวลาที่กำหนด 
  ฐานการเรียนรูที่ 1 พัฒนาทักษะชีวิตผานกิจกรรมคาย 
  ฐานการเรียนรูที่ 2 ความซื่อสัตยสุจริต มีจิตสาธารณะ 
  ฐานการเรียนรูที่ 3 ความเปนธรรมในสังคม และการมีสวนรวม 
  ฐานการเรียนรูที่ 4 ระเบียบวินัย หนาที่ความรับผิดชอบ 
  ฐานการเรียนรูที่ 5 การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ขั้น C (check) 
  8) กำกับ นิเทศ ติดตามและเก็บรวบรวมขอมูล 
  ขั้น A (Act) 
  9) วิเคราะหขอมูล สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลโครงการตอผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
  100,000.00 บาท 
8. ผูรับผดิชอบโครงการ 
  กองการศึกษา เทศบาลตำบลแมหลาย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
  ผลผลิต 
  1. มีการจัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง 
  2. เด็กเยาวชนมีความรูความเขาใจคุณลักษณะที่ดี 5 ประการ ไมนอยกวารอยละ 80 (สำรวจโดยใช
แบบประเมินผล) 
  ผลลัพธ 
  1. เด็กเยาวชนตำบลแมหลายมีคุณลักษณะที่ดี 5 ประการ และอยูในชุมชนอยางมีความสุข 
  2. เด็กเยาวชนใหมีทักษะชีวิตสามารถอยูในสังคมเตรียมพรอมสำหรับการปรับตัว ปรับจิตใจในอนาคต
ไดอยางถูกตองเหมาะสม และสามารถเผชิญกับสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. เด็กเยาวชนเรียนรูผานกระบวนการพัฒนาทักษะชีวิตผานกิจกรรมคาย 
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1.3.2 เสริมสรางจิตสำนึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ และรบัผิดชอบตอสวนรวม 
 

ลำดับที่ ๑๑ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมคณุธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน 
2. หลักการและเหตุผล 
  เด็กและเยาวชน เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
และความมั่นคงของชาติในอนาคต เยาวชนที่มีคุณภาพ นอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสติปญญาที่ 
ดีแลว ยังตองมีคุณธรรม จริยธรรม เปนองคประกอบที่สําคัญในการดําเนินชีวิตอีกดวย จึงจะเปนบุคคลที่
เรียกวาเปนมนุษยที่สมบูรณมีภูมิคุมกันยืนหยัดอยูในสังคมไดอยางมีความสุข “พระพุทธศาสนา” ถือเปนแหลง
รวมหลักธรรมคําสอนตนแบบ และระบบคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย เด็กและเยาวชนควรไดรับการศึกษา
อบรมเรียนรูคําสอนทางพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติที่ดีของชาวพุทธ เพ่ือเตรียมตัวใหพรอมสําหรับการ
ดําเนินชีวิต และบทบาทหนาที่ที่พึงปฏิบัติในสังคมไดอยางกลมกลืนภายใตสถานการณที่อาจจะมีทั้งดี และไมดี
เกิดขึ้น โดยสามารถแยกแยะช่ัวดี และเลือกปฏิบัติไดอยางถูกตอง การอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนา
จิตใจแกเด็ก และเยาวชนเปนหนาที่ของทุกองคกรที่จะตองใหความสําคัญเปนอันดับแรกตลอดจนใหการ
สนับสนุนในการเสริมสรางเด็ก และเยาวชน ใหเปนคนดีเปนที่ตองการของสังคม และสามารถดํารงตนในสังคม
ไดอยางมีความสุข ทั้งน้ี บาน วัด โรงเรียน ตลอดจนหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของจะตองใหความรวมมือในการ
จัดการอบรมใหความรูที่ถูกตอง สรางความเช่ือมั่นและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตลอดจนติดตามเฝา
ระวังภัยสังคมตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลแมหลาย 
เปนกลุมเด็กเยาวชนที่ชุมชน ทองถิ่น หนวยงานตางๆ โดยเฉพาะองคการปกครองทองถิ่นควรอยางย่ิงที่จะ
สงเสริมการพัฒนาเด็กเยาวชนตามแนวคิด “คุณธรรมจริยธรรมดวยวิถีพุทธธรรม” โดยรวมถึงการพัฒนา
บุคลิกภาพการสรางความเปนผูนำใหเด็ก และเยาวชน เพ่ือสรางพ้ืนฐานคุณภาพทรัพยากรบุคคลของชุมชน/
ทองถิ่นในอนาคตใหมีคุณภาพเปนรากฐานที่แข็งแรงในการพัฒนาชุมชน/ทองถิ่นในอนาคต กองการศึกษา 
เทศบาลตำบลแมหลาย โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่
14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50(6)(7) จึงไดจัดทำโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ขึ้น 
3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชนใหมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีพรอมเปนสวนหน่ึงในการอยูรวมกับชุมชนได 
  2. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหเครือขายทุกภาคสวนรวมมือในการพัฒนาเด็กเยาวชนในชุมชน 
  3. เพ่ือสงเสริมเด็ก เยาวชน ใหมีความรูในคุณธรรมจริยธรรมทั้ง 4 ดาน ดวยวิถีพุทธธรรม 
4. กลุมเปาหมาย 
  เด็ก เยาวชน ในพ้ืนที่ตำบลแมหลาย และผูที่เกี่ยวของเขารวมโครงการ 50 คน 
5. วิธีดำเนินการ 

ขั้น P (plan) 
1) เก็บรวมรวมขอมูลเบ้ืองตนที่เกี่ยวของในจัดทำโครงการ 
2) แตงต้ังคณะทำงานรับผิดชอบในฝายตาง ๆ 
3) ประชุมคณะทำงานฝายตาง ๆ เพ่ือวางแผนการดำเนินงานโครงการ 
ขั้น D (do) 
4) ประชาสัมพันธโครงการใหเด็ก เยาวชนในพ้ืนที่ และผูที่เกี่ยวของทราบ รับสมัครเด็กเยาวชน 
5) ติดตอประสานงานวิทยากร สถานที่อบรม 
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6) เตรียมวัสดุ อุปกรณ สิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินการอบรมในแตละกิจกรรม 
7) ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการตามวันเวลาที่กำหนด 
วันแรก 
- คุณธรรมและจริยธรรมของการเปนพลเมืองที่ดี 
- คุณธรรม 10 ประการสำหรับเด็กเยาวชน 
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน (อาสาพัฒนาสาธารณะประโยชน) 
- แบงกลุมระดมความคิดเห็น "ปจจัยสูความสำเร็จในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม" 
วันที่สอง 
- การใชกรอบแนวคิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดวยวิถีพุทธธรรม 4 ดาน 
1. ดานรางกาย (กายภาวนา) 
2. ดานสังคมหรือพฤติกรรม (ศีลภาวนา) 
3. ดานจิตใจหรืออารมณ (จิตภาวนา) 
4. ดานปญญา (ปญญาภาวนา) 
- คุณธรรมค้ำจุนไทย "ความพอเพียง" 
- ทฤษฎีที่มีผลในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 
1. ทฤษฎีการเรียนรูบนพ้ืนฐานการทํางานของสมอง (Brain Based Learning Theory: BBL) 
2. ทฤษฎีเซลลกระจกเงา (Mirror Neuron Theory) 
ขั้น C (check) 
8) กำกับ นิเทศ ติดตามและเก็บรวบรวมขอมูล 
ขั้น A (Act) 
9) วิเคราะหขอมูล สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลโครงการตอผูบริหารองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
  30,000.00 บาท 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองการศึกษา เทศบาลตำบลแมหลาย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
  ผลผลิต 
  1. มีการจัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง 
  2. เด็กและเยาวชน มีความรูความเขาใจในคุณธรรมจริยธรรมทั้ง 4 ดาน ดวยวิถีพุทธธรรม ไมนอย
กวารอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินผล) 
  ผลลัพธ 

1. เด็ก เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีพรอมเปนสวนหน่ึงในการอยูรวมกับชุมชน 
  2. เครือขายทุกภาคสวนสนับสนุนใหความรวมมือในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กเยาวชนใน
ชุมชน 
  3. เด็ก เยาวชน ใหมีความรูในคุณธรรมจริยธรรมทั้ง 4 ดาน ดวยวิถีพุทธธรรม 
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################################################################################# 

มิติที่ 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส 
################################################################################# 
2.1 การเปดเผยขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2.1.1 การเปดเผยขอมูลการบริหารงานและการดำเนินงาน 

 

ลำดับที่ ๑๒ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการปรบัปรงุและพัฒนาศนูยขอมูลขาวสารเพือ่เผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหรัฐตองจัดการใหประชาชนมีโอกาส
กวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดำเนินการตาง ๆ ของรัฐเปนสิ่งจำเปน เพ่ือที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง และมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสาร
ของราชการ  
 ดังน้ัน เพ่ือใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด เทศบาลตำบลแมหลาย จึงไดมี
ศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงขอมูลขาวสาร
ใหครบถวน และเปนปจจุบัน ผานชองทางในสื่อตางๆ ของหนวยงาน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน  
 2) เพ่ือมีหนวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานสำหรับประชาชน 
 3) เพ่ือจัดแสดงขอมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหนาที่ตอสาธารณชน 
 4) เพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบล
แมหลาย 
4. กลุมเปาหมาย  
 ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตำบลแมหลาย 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดต้ังคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน เพ่ือดำเนินการใหมีการ
เผยแพรขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ    
 2) แตงต้ังเจาหนาที่ผูรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสาร  
 3) จัดต้ังหนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทำการองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 4) จัดทำสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทและอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งมี
การแสดงขอมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอยางชัดเจน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และเปนปจจุบันทาง
เว็บไซตของหนวยงานและสื่ออ่ืน ๆ 
 5) จัดทำขอมูลแสดงการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแมหลายเพ่ือเผยแพรตอ
สาธารณชน ผานสื่อชองทางตางๆ ของหนวยงานเปนระยะ สม่ำเสมอ โดยใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจาง 
การใชจายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ 
ขอบังคับที่กำหนดแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
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 6) จัดใหมีชองทางการสื่อสารเพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ ที่จะติดตอสอบถาม
หรือขอขอมูล หรือรับฟงคำติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ เชน  
  - มีหมายเลขโทรศัพทเฉพาะที่มีเจาหนาที่ใหบริการขอมูลตลอดระยะเวลาทำการ  
  - แตงต้ังเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการที่จะติดตอ
สอบถาม/ขอขอมูล/แสดงความคิดเห็น  
  - มีชองทางการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดต้ังศูนยบริการรวม กลอง/ตูรับฟงความ
คิดเห็น การประชุมรับฟงความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน เว็บบอรด เปนตน  
 7) ปรับปรุงระบบการใหขอมูลการดำเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  
 8) จัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตสำหรับใหบริการประชาชนทั่วไป 
 9) จัดทำรายงานผลสถิติผูมารับบริการ รวมทั้งขอเสนอแนะในการใชบริการ และสรุปผลเสนอ
ผูบริหาร6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแมหลาย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) มีจำนวนชองทางการประชาสัมพันธ อยางนอย 5 ชองทาง 
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตำบลแมหลายใหมีขอมูลที่

ครบถวนถูกตองเปนปจจุบัน   
ผลลัพธ 
ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใชบริการศูนยขอมูลขาวสารไมต่ำกวารอยละ 80 (ใชแบบสำรวจ

ความพึงพอใจการใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร) 
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 2.1.3 การเปดเผยขอมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

ลำดับที่ ๑๓ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของ
เทศบาลตำบลแมหลาย 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลแมหลายมีอำนาจหนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและ
การใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่เทศบาลตำบลแมห
ลายจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย 
สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังน้ันเพ่ือสรางความโปรงใสในการบริหารราชการ และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ขอมูลขาวสารของเทศบาลตำบลแมหลายได จึงไดจัดทำมาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และมาตรการกำกับ
ติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของเทศบาลตำบลแมหลายเพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบกฎขอบังคับที่กำหนดไวรวมทั้งจัดใหมีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนตอประชาชน เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลตำบลแมหลาย 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่กำหนดไว  เชน 
ขอมูลขาวสารที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ     
จัดจาง ฯลฯ 
 2) เพ่ือกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับที่กำหนด  

3) เพ่ือกำกับติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนตอประชาชน  

4) เพ่ือใหการบริหารราชการเกิดความโปรงใส และประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล  
 
4. กลุมเปาหมาย 
 สำนัก กอง สวน ฝายตางๆ ในเทศบาลตำบลแมหลาย 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดต้ังคณะทำงานจัดทำมาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพรขอมูล
สาธารณะของเทศบาลตำบลแมหลาย 

2) ประชุมคณะทำงานฯ  
2.1) กำหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือกำกับติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของใหเผยแพรขอมูลของ

เทศบาลตำบลแมหลาย ตอสาธารณชน โดยพิจารณาใหมีการเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชนกับสาธารณชนให
เปนปจจุบันทางเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสื่อออนไลนรูปแบบอ่ืน ๆ และชองทางที่
หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังน้ี 
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         2.1.1) ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก โครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน ขอมูลผูบริหาร 
อำนาจหนาที่  แผนยุทธศาสตร หรือแผนพัฒนาหนวยงาน ขอมูลการติดตอ กฎหมายที่ เกี่ยวของ ขาว
ประชาสัมพันธ การปฏิสัมพันธขอมูล เครือขายสังคมออนไลน (Social Network)  
          2.1.2) การบริหารงาน ไดแก แผนการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ประจำปรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำป คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการ
ใหบริการ E – Service  
          2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจำป รายงานการ
กำกับติดตามการใชจายงบประมาณประจำปรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณ
ประจำป แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหา
พัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
   2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงาน
ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
   2.1.5) การสงเสริมความโปรงใส ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และการเปดโอกาส
ใหเกิดการมีสวนรวม  

2.2) กำหนดแนวทาง/มาตรการกำกับติดตามหนวยงานที่เก่ียวของ เผยแพรขอมูลขาวสารการ
ใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานที่ใหบริการอยางชัดเจน เพ่ือเปนประโยชนตอ
ประชาชน  

3) ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร
ขอมูลสาธารณะของเทศบาลตำบลแมหลาย 

4) รายงานผลการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของเทศบาล
ตำบลแมหลายใหผูบริหารทราบ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแมหลาย 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) มีการเปดเผยขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนกับสาธารณชนใหเปนปจจุบันทางเว็บไซตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและสื่อออนไลนรูปแบบอ่ืน ๆ และชองทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังน้ี 

   - ขอมูลพ้ืนฐาน 
   - การบริหารงาน 
   - การบริหารเงินงบประมาณ 
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   - การสงเสริมความโปรงใส 
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2) มีการเผยแพรขอมูลสาธารณะใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่กำหนดไว   
 3) กำกับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของหนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับที่กำหนด  

4) กำกับติดตามหนวยงานที่เก่ียวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับการปฏิบัติ
ราชการที่เปนประโยชนตอประชาชน  

ผลลัพธ 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจตอการเผยแพรขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมต่ำ

กวารอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ) 
2) ภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลตำบลแมหลาย 
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2.2 มาตรการสงเสริมคณุธรรมและความโปรงใส 
 2.2.1 การแสดงเจตนารมณในการปฏิบัติหนาที่และบรหิารงานดวยความซื่อสัตยสจุริต เปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 

 

ลำดับที่ ๑๔ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณในการนำหลักคณุธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร
เทศบาลตำบลแมหลายดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจรติเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปรงใส 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลแมหลายเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับทองถิ่น 
และคาดหวังวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเปนกลไกที่สำคัญในการสรางวัฒนธรรมสุจริต รวมทั้งผูบริหารมี
ความมุงมั่นที่จะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น มีการบริหารใหเปนไปตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี ใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวมของประชาชน จึงไดมี
การดำเนินการจัดทำมาตรการแสดงเจตนารมณในการนำหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร
เทศบาลตำบลแมหลายดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส  
3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือสงเสริมใหผูบริหารเทศบาลตำบลแมหลายแสดงเจตนารมณในการนำหลักคุณธรรมมาใชในการ
บริหารงานของผูบริหาร ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

2) เพ่ือประชาสัมพันธการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปรงใสของเทศบาลตำบลแมหลายสูการรับรูของสาธารณชน  

3) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาล
ตำบลแมหลาย 
4. กลุมเปาหมาย 
 1) ผูบรหิารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง  
 2) ประชาชน 
5. วิธีดำเนนิการ 
 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติตอผูมีอำนาจ 
 2) กำหนดรูปแบบ/แนวทาง/ชองทางในการแสดงเจตนารมณฯ 
 3) จัดทำประกาศเจตนารมณในการนำหลกัคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร 
 4) ผูบรหิารกำหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพ่ือพัฒนาหนวยงาน ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตฯ 
 4) เผยแพรประกาศเจตนารมณฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ชองทาง ที่กำหนด 
 5) จัดต้ังคณะทำงานเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
 6) จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ  
 7) เผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ตามชองทางและรูปแบบที่กำหนด 
 8) ผูบรหิารควบคุมติดตามใหดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 10) รายงานผลการดำเนินการ 
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6. ระยะเวลาดำเนนิการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแมหลาย 
9. ผลผลิต/ผลลพัธ 
 ผลผลิต 
 1) มีประกาศเจตนารมณในการนำหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร ดวยการจัดทำ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
 2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผูบริหาร เพ่ือพัฒนาหนวยงาน ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส  
 3) มแีผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบล   
แมหลาย พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ 
 เทศบาลตำบลแมหลาย มีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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 2.2.2 การจัดทำมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 
 

ลำดับที่ ๑๕ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 
2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ไดกำหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดใหการพัฒนาคานิยมของ
นักการเมืองใหมีเจตนารมณที่แนวแนในการทำตนเปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต 
เห็นแกประโยชนสวนรวม เปนแนวทางหน่ึงในการพัฒนาเพ่ือนำไปสูเปาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ” 
 อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปดานการปองปราม ไดกำหนดกลยุทธใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูบังคับบัญชา 
มีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเปน
ตัวอยางในการบริหารงานดวยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปลอยปละละเลยไมดำเนินการใหถือเปน
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

เทศบาลตำบลแมหลายเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับทองถิ่น
เอง มีความมุงมั่นที่จะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น มีการบริหารใหเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวมของประชาชน 
ผูบริหารไดใหความสำคัญกับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตเปนอยางย่ิง จึงไดเสริมสรางวัฒนธรรม
องคกรในการปองกันการทุจริตโดยการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมี
ผลตอดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ซึ่งนำไปสู การเลือกปฏิบัติ หรือกอใหเกิดผลประโยชนทับ
ซอน  
3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมในการปองกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแมหลาย 
2) เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตำบล

แมหลายมีวัฒนธรรมองคกร NO Gift Policy 
4. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตำบลแมหลาย 
5. วิธีดำเนนิการ 
 1) ผูบรหิารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือรวมกันจัดทำมาตรการ “NO Gift Policy ไมรับ – ไมให” 
 2) จัดทำประกาศใช NO Gift Policy พรอมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
 3) ผูบรหิารประกาศใช NO Gift Policy  
 4) เผยแพรประกาศใช NO Gift Policy ใหแกบุคคลภายในองคกรและสาธารณชนใหรับทราบโดยทั่วกัน 
 5) ประเมินผลและติดตามผลการใชมาตรการ NO Gift Policy 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนนิการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแมหลาย 
9. ผลผลิต/ผลลพัธ 
 ผลผลิต 

1) มีประกาศใช NO Gift Policy จำนวน 1 ฉบับ 
2) ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตำบลแมหลายดำเนินการตาม

แนวทาง NO Gift Policy จำนวนรอยละ 100 (สำรวจโดยใชแบบประเมิน/แบบสำรวจ) 
 ผลลัพธ 
 ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมมีเรื่องรองเรียน
เรื่องสินบน 
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ลำดับที่ ๑๖ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบลแมหลาย 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสำคัญในการดำเนินการเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส
ของหนวยงาน โดยการจัดทำ “มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบลแมหลาย” เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่
ดวยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปรงใส เทาเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสรางวัฒนธรรม
องคกรดานคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน  
3. วัตถุประสงค 

เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบลแมหลาย 
4. กลุมเปาหมาย 
 เทศบาลตำบลแมหลาย 
5. วิธีดำเนนิการ 
  1) จัดต้ังคณะทำงานสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน  
 2) ประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือดำเนินการ ดังน้ี 
  2.1) วิเคราะหผลการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน 
ภาครัฐ (ITA) 
  2.2) จัดทำมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหดีขึ้น ซึ่งตองสอดคลองตามผลการวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส โดย
ตองมีรายละเอียดตางๆ เชน การกำหนดผูรับผิดชอบหรือผูที่เก่ียวของ การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามใหนำไปสูการปฏิบัติและการรายงานผล เปนตน  
 3) เผยแพรผลการวิเคราะหและมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสบนเว็บไซตของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงชองทางอ่ืนๆ 
 4) ประชุมช้ีแจงสรางความรูความเขาใจในการดำเนินการมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความ
โปรงใส 
 5) ปฏิบัติตามมาตรการ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
 8) เผยแพรรายงานผลการดำเนินงานใหสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 
6. ระยะเวลาดำเนนิการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแมหลาย 
9. ผลผลิต/ผลลพัธ 
 ผลผลิต มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบลแมหลาย 
  ผลลัพธ เทศบาลตำบลแมหลายมผีลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป)  
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ลำดับที่ ๑๗ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการใชทรัพยสินของทางราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 เน่ืองจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอำนาจหนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะดวยตนเอง ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ 
แตตองเปนไปตามอำนาจหนาที่และกฎหมายที่กำหนดไว ดังน้ัน การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต 
มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือใหการบริหารการใชทรัพยสินของทางราชการเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจำเปนตองดำเนินโครงการเสริมสรางความโปรงใสใน
การใชทรัพยสินของทางราชการ เพ่ือใหมีการบริหารทรัพยสินของทางราชการที่โปรงใส เปดเผย ตรวจสอบได 
เกิดประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารทรัพยสินของหนวยงาน 
 2) เพ่ือปองกันไมใหเกิดการใชประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตน 
4. กลุมเปาหมาย 
 1) บุคลากรของหนวยงาน 
 2) ประชาชน 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสินของราชการ
กฎหมาย โดยกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก เปดเผย
และตรวจสอบได ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
 2) จัดทำคูมือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสินของ
ราชการ  
 3) เผยแพรประชาสัมพันธแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสิน 
แผนผังขั้นตอนในการดำเนินการใหบุคลากรและประชาชนไดรับทราบทางชองทางตางๆ 
 4) ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใชทรัพยสินของ
ราชการ การยืมทรัพยสินของราชการ โดยวางระบบการจัดทำระเบียนการเบิกทรัพยสินของราชการ ทะเบียน
การยืมทรัพยสินของราชการอยางเปนระบบ 
 5) รายงานผลการดำเนินงาน 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

8. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง  เทศบาลตำบลแมหลาย 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสินของราชการกฎหมาย 
อยางนอย จำนวน 1 ฉบับ 
 ผลลัพธ 
 จำนวนขอรองเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชนจากทรัพยสินของราชการ ลดลง 
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2.2.3 การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 

ลำดับที่ ๑๘ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพือ่ยกระดับคณุธรรมและความโปรงใส 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลแมหลายใหความสำคัญกับการปองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการปองกันการ
ทุจริตใหมีความโปรงใสความสุจริต และบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน จึงไดดำเนินการจัดทำ “แผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570)” เพ่ือใหเทศบาลตำบลแมหลายบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตตามหลัก   ธรรมาภิบาล และยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน 
3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแมหลาย 
2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบลแมหลาย 

4. กลุมเปาหมาย 
 เทศบาลตำบลแมหลาย 
5. วิธีดำเนนิการ 
  1) จัดต้ังคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 2) ประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต,วิเคราะหประเมินความเสี่ยงการทุจรติ,จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
 3) เผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ชองทาง ที่กำหนด รวมถึงรายงานการทำ
แผนฯแกหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน รายงานการทำแผนฯ ใหแก สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผานระบบ
รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (E 
– PlanNACC) ทางเว็บไซตสำนักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th  เปนตน 
 4) ประชุมช้ีแจงสรางความรูความเขาใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
ใหแกเจาหนาที่และหนวยงานที่เกี่ยวของนำแผนฯ ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 
 7) รายงานผลการดำเนินการแกผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน รายงานการทำแผนฯ ใหแก 
สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผานระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (E – PlanNACC) ทางเว็บไซตสำนักงาน ป.ป.ช. 
http//www.nacc.go.th เปนตน 
 8) เผยแพรรายงานผลการดำเนินงานใหสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 
6. ระยะเวลาดำเนนิการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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8. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแมหลาย 
9. ผลผลิต/ผลลพัธ 
 ผลผลิต 
 มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาลตำบลแมหลาย 
พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ 
 เทศบาลตำบลแมหลายมีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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2.3 มาตรการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
 2.3.1 จัดทำขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรใหปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรม ใชดุลพนิิจดวยความสุจริตภายใตกรอบธรรมาภิบาล  

 
ลำดับที่ ๑๙ 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลแมหลาย” 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการ
ปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางย่ิงใหคำนึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไววา เพ่ือประโยชนในการ
ปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กำหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด 
 เทศบาลตำบลแมหลายจึงไดจัดใหมีการจัดทำขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลง
นามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกเทศบาลตำบลแมหลายกับปลัดเทศบาลตำบลแมหลาย และ
หัวหนาสำนักปลัด/ผูอำนวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทำขอตกลงทุกป เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลแมหลาย 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่กำหนด 
 2) เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ  
4. กลุมเปาหมาย 
 เทศบาลตำบลแมหลาย 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดยจัดทำขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดำเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่กำหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน 
โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทำงานได
รวมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังน้ี 

1.1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
1.2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจ 
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1.3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
1.4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  1.5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
1.6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 2) ช้ีแจงสำนัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทำความเขาใจเก่ียวกับตัวช้ีวัด และกรอบ
การประเมนิผลการปฏิบัติราชการ 
 3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  
  - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เก่ียวของกับการดำเนินการตามตัวช้ีวัด 
เปนตน 
  - ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยการประสานงานกับผูกำกับดูแลตัวช้ีวัด และผู
จัดเก็บขอมูล เพ่ือใหการดำเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของ
หนวยงานในการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานดังกลาว 
 4) รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัด เพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
หรือตัวช้ีวัดที่กำหนด 
 5) วัดผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 
 6) ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบ้ืองตนไมเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธ์ิตามเปาหมายที่กำหนดไว 
 7) รายงานผลการดำเนินงาน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง ของเทศบาลตำบลแมหลาย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง 
 ผลลัพธ 
 จำนวนขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหนวยงานลดลง 
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 2.3.2 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอน/คูมือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดำเนินการเก่ียวกับการ
บริการประชาชน รายละเอียดที่เก่ียวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือขาย
สารสนเทศขององคกรปกรองสวนทองถ่ิน 
 

ลำดบัท่ี ๒๐ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำคูมือสำหรบัประชาชนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปจจุบันหนวยงานภาครัฐมีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจำนวนมาก กำหนดใหการประกอบกิจการของ 
ประชาชนตองผานการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจง ในการขออนุญาต 
ดำเนินการตาง ๆ กับหนวยงานของรัฐไมวาแหงเดียว หรือหลายแหง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไมไดกำหนด 
ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จำเปน รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน ทำใหเกิดความ
คลุมเครือ ไม ชัดเจน อันเปนการสรางภาระแกประชาชนอยางมากและเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการคาโลก ดังน้ัน เพ่ือใหมีกฎหมายกลางที่มีหลักเกณฑ
วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานที่ใชประกอบคำขอ สถานที่ใหบริการ คาธรรมเนียม 
อีกทั้งเปนการลดตนทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการใหบริการของภาครัฐ ใหเกิดความโปรงใส
ในการปฏิบัติราชการ ลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ เปดเผยขั้นตอน ระยะเวลาใหประชาชนทราบที่ชัดเจน 
จึงจำเปนตองจัดทำคูมือสำหรับประชาชนผานระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่กำหนดใหการกระทำใดจะตองไดรับอนุญาต ผูอนุญาตจะตอง
จัดทำ “คูมือสำหรับประชาชน เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชนผูมารับบริการโดยตรงหรือหนวยงาน
ภาคเอกชนที่มารับบริการจากหนวยงานของรัฐ โดยสามารถสืบคนไดจากเว็บไซตขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหมีคูมือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง 
ราชการ พ.ศ. 2558 กำหนด  

2) เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกในการติดตอขอรับบริการของประชาชน โดยใหมีขอมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑวิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานที่ใชประกอบคำขอ สถานที่
ใหบริการ  

3) เพ่ือลดคาใชจายในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน  
4) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบริการ และสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 
4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนและผูรับบริการของเทศบาลตำบลแมหลาย 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) แตงต้ังคณะทำงานในการจัดทำคูมือสำหรับประชาชน  
 2) กำหนดกรอบเน้ือหาสาระในการจัดทำคูมือสำหรับประชาชน 
 3) จัดทำคูมือสำหรับประชาชนอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืน
คำขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช เปนตน  
 4) ปดประกาศคูมือสำหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
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 5) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแมหลาย 
9. ผลผลิต/ผลลพัธ 
 ผลผลิต 
 มีคูมือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนด เผยแพรผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  

ผลลัพธ 
 1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมนอยกวา รอยละ 80 (สำรวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการ
ใหบริการ) 
 2) จำนวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะที่ไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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2.3.3 มีการกระจายอำนาจการตัดสนิใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือ
การดำเนินการอ่ืนใดของผูมีอำนาจในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหเกิดประโยชนสงูสุดตอชมุชนและ
ประชาชน 

ลำดับที่ ๒๑ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของเทศบาลตำบลแมหลาย 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหน่ึงที่มี
อำนาจหนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอำนาจหนาที่ของเองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ตองทำอีกมากมายใน
การใหบริการสาธารณะแกประชาชน ทั้งน้ี ผูมารับบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน มักจะประสบ
ปญหาดานการอำนวยความสะดวกในการติดตอราชการเน่ืองจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร 
ไมมีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน 
ระดับสำนัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางย่ิงตอการใหบริการ ทำใหการบริการเกิดความลาชา 
ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหน่ึงของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดกำหนดอำนาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยใหมีอำนาจและหนาที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่น บริหาร
กิจการในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
มุงหวังใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมากขึ้น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองนำหลักการบริหาร
จัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  
 ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจำเปนตองมี
มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของเทศบาลตำบลแมหลาย 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 
 2) เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
 3) เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 4) เพ่ือปองกันการผูกขาดอำนาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตำแหนงหนาที่ราชการ 
4. กลุมเปาหมาย 
 เทศบาลตำบลแมหลาย 
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5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ เชน คำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จำนวน 4 ฉบับ 
นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
และหัวหนาสวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวน
ราชการ เปนตน 
 2) จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 3) จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 4) ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแมหลาย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีคำสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จำนวนไมนอยกวา 4 ฉบับ  
 ผลลัพธ 
 1) ประชาชนผูรับบริการของเทศบาลตำบลแมหลาย มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมนอยกวา รอยละ 80 
 2) จำนวนขอรองเรียนการใหบริการ/จำนวนเรื่องรองเรียนทุจริต ลดลง 
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################################################################################ 

มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
################################################################################ 
 

3.1 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

 3.1.1 การมีสวนรวมในการจัดทำแผนพฒันา การจัดทำงบประมาณ 
 

ลำดับที่ ๒๒ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลแมหลายเห็นความสำคัญของการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวางและเทา
เทียม โดยใหประชาชน กลุมองคกร ชุมชน เครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนไดมีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ 
ความคิดเห็น ความตองการ เปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการรับรู รวมกำหนดแนวทางการ
ดำเนินงาน รวมตัดสินใจ รวมติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแมหลายดวยการจัดทำ
โครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น เพ่ือจะไดมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินกิจการ
ตามอำนาจหนาที่ของเทศบาลตำบลแมหลาย โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู 
และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพ่ือนำมาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนา
ทองถิ่น อยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยางแทจริง 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ที่เก่ียวของในการดำเนินกิจการตาม
อำนาจหนาที่ของเทศบาลตำบลแมหลาย 
 2) เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน 
 3) เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทำ รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
 4) เพ่ือนำมาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถิ่น อยางมีประสิทธิภาพ 
 5) เพ่ือสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาสังคม 
 6) เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่เปนมาตรฐานสามารถนำไปใชประโยชนในการจัดทำแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาทองถิ่น 
4. กลุมเปาหมาย 
 ชุมชน/หมูบาน/ตำบล ในพ้ืนที่เทศบาลตำบลแมหลาย 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำคำสั่งมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการจัดเวทีประชาคม 
 2) จัดเวทีประชาคม โดยสงเสริมและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเขารวม
ประชุมประชาคม เพ่ือกำหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาทองถิ่นดวยความสมัครใจ ตามวันเวลา และ
สถานที่ที่เหมาะสม สอดคลองกับวิถีชุมชน ไมช้ีนำ และครอบคลุมจำนวนประชากรตามสัดสวนทุกพ้ืนที่ อยาง
เสมอภาค และเทาเทียมกัน 
 3) นำผล/ขอเสนอตางๆ จากการประชาคม/รับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอยางเปน
รูปธรรม ผานการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 



  

 
54 

 

 4) ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น เสนอผูบริหาร และประกาศใหประชาชนทราบ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแมหลาย 
9. ผลผลิต/ผลลพัธ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดสวนทุกพ้ืนที่ อยางเสมอภาค และ
เทาเทียมกัน   
 ผลลัพธ  
 1) ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 
 2) เกิดเครือขายภาคประชาชน 
 3) มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสำหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถิ่น 
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3.1.2 การมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินงาน 
 

ลำดับที่ ๒๓ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจดัทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแมหลายและสงเสริมการจัดทำแผนชมุชน 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่กระทรวงมหาดไทย ไดมีนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน สูการ
พัฒนาทองถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ โดยมีนโยบายในการสงเสริม สนับสนุนใหทกุหมูบาน ชุมชนมีการจัด
แผนชุมชน และมกีารจดทำแผนชุมชน และพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนสำหรับฐานสำหรับรากฐานและแนว
ทางการพัฒนา ภายใตการบวนการวางแผนพัฒนาทองถิ่น โดยยึดพ้ืนที่เปนตัวต้ัง ประชาชนเปนศูนยกลางการ
ดำเนินงาน กอปรกับอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่3 พ.ศ.2561 กำหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน 
ตลอดจนสอดคลองกับทิศทางกาพัฒนาประเทศโดยเนนประชาชนเปนศูนยกลางการพัฒนา และใหประชาชนมี
สวนรวม และตามอำนาจหนาที่ของเทศของเทศบาล ที่ตองจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น เพ่ือกำหนดทิศทางในการ
พัฒนาทองถิ่น ใหสอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน ตลอดจนสอดคลองกับทิศการพัฒนาตา
พัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาลแผนยุทธศาสตรจังหวัด โดยการดำเนินงานภายใตแผนงาน/
โครงการตางๆ น้ันไดเนนใหประชาชนเปนศูนยกลางการพัฒนา และใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการ
ดำเนินงานตางๆ ของภาครัฐ อันแสดงถึงหลักการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 
ดังน้ันเพ่ือใหการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแมหลายและสงเสริมการจัดทำแผนชุมชนของแตละ
หมูบานในเขตเทศบาลตำบลแมหลาย เปนไปดวยความเรียบรอย ดังน้ันจึงไดจัดทำ โครงการจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลแมหลายและสงเสริมการจัดทำแผนชุมชน ขึน้ 
3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนการกำหนดประเด็นปญหาและแนวทางการพัฒนาตาม
ความตองการของประชาชน 
  2. เพ่ือใหหมูบานมีแผนพัฒนาหมูบานมีการกำหนดทิศทางในการพัฒนาอยางชัดเจน 
  3. เพ่ือใหเทศบาลตำบลแมหลาย มีกรอบหรือชัดเจนในการพัฒนา 
4. กลุมเปาหมาย 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ผูนำชุมชน ผูแทน
กลุมตางๆและประชาชนในพ้ืนที่ 300 คน 
5. วิธีดำเนนิการ 
  1. จัดทำโครงการเพ่ือเสนอผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติ 
  2. กำหนด วันเวลา สถานที่ในการจัดประชุมประชาคมหมูบาน 
  3. ประชาสัมพันธกลุมเปาหมายเขารวมประชาคมหมูบาน 
  4. จัดทำประชาคมหมูบาน ตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ 
  5. นำขอมูลที่ไดจากการประชาคม นำมาวิเคราะห ถึงปญหา สาเหตุ และความตองการ และจัดเรียก
ลำดับความสำคัญ 
  6. จัดทำรายละเอียดโครงการพัฒนา 
  7. นำเสนอขอมูลแผนงานโครงการพัฒนาตอที่ประชุมประชาคมหมูบาน 
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  8. จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแมหลาย เพ่ือพิจารณา
จัดทำรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลตำบลแมหลาย กรณแีกไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม 
หรือการทบทวน 
  9. ประชุมประชาคมตำบลแมหลายรวมกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแมหลาย เพ่ือพิจารณา
รางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลตำบลแมหลาย กรณีแกไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม หรือ
การทบทวน 
  10. ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลตำบลแมหลาย กรณแีกไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม หรือการทบทวน 
6. ระยะเวลาดำเนนิการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
  30,000.00 บาท 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแมหลาย 
9. ผลผลิต/ผลลพัธ 
  ผลผลิต 
  1. ทุกหมูบานมีแผนพัฒนาชุมชนเปนกรอบในการพัฒนาหมูบาน รวม 8 หมูบาน 
  2. เทศบาลตำบลแมหลายมแีผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) กรณีแกไขเปลีย่นแปลง 
เพ่ิมเติม หรือการทบทวน เปนกรอบในการพัฒนา และการจัดทำงบประมาณ 
  ผลลัพธ 
  1. ประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคดิเห็น พรอมทัง้ไดเสนอปญหา ความตองการเพ่ือรวมกัน
พัฒนาหมูบาน ตำบล 
  2. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการกำหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่นอยางมีทิศทางเดียวกัน 
  3. เทศบาลตำบลแมหลายมแีผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลตำบลแมหลาย กรณี
แกไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม หรือการทบทวน เพ่ือใชเปนกรอบในการบริหารงาน และการจัดทำงบประมาณ
รายจาย 
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3.2 การรบัฟงความคิดเหน็ การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

 3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน ในการดำเนนิกิจการ ตามอำนาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะการดำเนนิกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และ
สุขอนามัยของประชาชนในทองถ่ิน 

 3.2.2 มีระบบและชองทางใหประชาชนในทองถ่ินสามารถรองเรียน/รองทุกขผานชองทางที่
หลากหลาย 

 3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกขไดทราบถึงการ
ไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรยีน/รองทุกข  

 
ลำดับที่ ๒๔ 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตำบลแมหลาย 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลแมหลายเห็นความสำคัญในการรับฟงความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวรองทุกข 
และเรื่องรองเรียนของประชาชน เพ่ือเปนขอมูลในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานบริการสาธารณะ
และการบริหารราชการของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส จึงไดจัดทำ
มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขึ้น เพ่ือกำกับติดตามในการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแก
ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการ
ติดตามผล และการแจงผลการดำเนินการเรื่องรองทุกข และเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว เปนธรรม 
สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน และขั้นตอนให
ประชาชนรับทราบอยางทั่วถึง 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตำบลแมหลาย ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 
 2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผล 
และการแจงผลการดำเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
4. กลุมเปาหมาย 
 เทศบาลตำบลแมหลาย 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดต้ังคณะทำงานมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตำบลแมหลาย  
 2) ประชุมคณะทำงานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตำบลแมหลาย เพ่ือ
กำกับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3) คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังน้ี  
  3.1) การจัดการเรื่องรองเรียนทั่วไป 
  - กำหนดใหมีการจัดต้ัง/ปรับปรุงศูนยเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตำบลแมหลาย 



  

 
58 

 

  - กำกับติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการ
รองเรียน และขั้นตอนใหประชาชนรับทราบอยางทั่วถึง  
  - กำหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา 
ชองทางการติดตามผล และการแจงผลการดำเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ  
  - กำหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข ดำเนินการแกไขขอรองเรียนอยาง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไมสามารถดำเนินการไดทันภายใน 15 วัน ตองช้ีแจงใหผูรองเรียนทราบ 
  - กำหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข มีการแจงผลการดำเนินการหรือ
ความกาวหนาผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมทั้งมีชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียน
สามารถติดตามผลไดดวยตนเอง  
  3.2) การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน 
  - จัดทำคูมือหรือแนวทางดำเนินการตอเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน โดยคูมือดังกลาวแสดงรายละเอียด เชน รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอก
จะทำการรองเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเร่ืองรองเรียน สวนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาดำเนินการ เปนตน 
  - กำหนดใหมีเจาหนาที่/หนวยงานผูรับผิดชอบอยางชัดเจน  
  - กำหนดชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน โดยแยกตางหากจากชองทางทั่วไป เพ่ือเปนการ
คุมครองขอมูลของผูแจงเบาะแส  
  - จัดทำขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน 
  - จัดทำขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียน เชน จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแลว
เสร็จ เรื่องที่อยูระหวางดำเนินการ ฯลฯ  
 4) จัดทำคูมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข คูมือแนวทางการจัดการตอเรื่อง
รองเรียนการทุจริต แนวทางดำเนินการตอเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่ของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐานเดียวกัน  
      5) ประกาศ/ประชาสัมพันธมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตำบลแมหลาย 
ใหทุกหนวยรับทราบ และเปดเผยตอสาธารณชน 
 6) จัดทำฐานขอมูลเรื่องรองเรียน มีการวิเคราะหและกำหนดกำหนดแนวทางในการปองกัน และแกไข
ไมใหเกิดปญหาในลักษณะเดิมขึ้นอีก  
 7) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียน พรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข และ
เผยแพรใหสาธารณชนทราบ 
 8) คณะทำงานฯ กำกับติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของใหดำเนินการตามมาตรการ 
 9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ 
 10) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียน พรอมปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข ให
ผูบริหารรับทราบ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ  
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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8. ผูรับผิดชอบ 
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแมหลาย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีศูนยหรือหนวยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข 
 2) มีการแตงต้ังเจาหนาที่/หนวยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 3) มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน และ
กระบวนการขั้นตอนเรื่องรองเรียน 
 4) มีการแจงผลการดำเนินการหรือความกาวหนา ผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมทั้งมีชองทาง
ในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถติดตามผลไดดวยตนเอง 
 5) มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของเทศบาลตำบลแมหลาย ใหสามารถ
ตอบสนอง ความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสมตามมาตรการที่
กำหนดไว 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนเกิดความพึงพอใจตอการดำเนินการเรื่องรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ไมต่ำกวารอยละ 80 
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 3.3 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
3.3.1 สงเสริมใหมีเครือขายภาคประชาชน/องคกรชุมชน ในการปองกันตรวจสอบและตอตาน

การทุจริต 
ลำดับที่ ๒๕ 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทจุริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 คานิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปจจุบัน เปนปญหาและอุปสรรคสำคัญในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เน่ืองจากโครงสรางทางสังคมเปนระบบอุปถัมภ การเล็งเห็นผลประโยชนของตนหรือพวก
พองดีกวาสวนรวม การยกยองเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชนจากการเปนพรรคพวกของนักการเมือง
หรือผูมีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตสำนึกและคานิยมของประชาชนสวนหน่ึงที่ลดนอยถอยลง และยัง
มองเห็นวาการทุจริตเปนเรื่องปกติทั่วไปที่ไดรับผลตอบแทนคุมคาหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม
อยากเขาไปยุงเก่ียว นอกจากน้ันสภาพปญหาบางสวนก็มักเกิดจากการใชอำนาจของเจาหนาที่ของรัฐที่มุง
แสวงหาผลประโยชน ปญหาการทุจริตเปนปญหาที่สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ
ประเทศ กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ  จึงจำเปนตองอาศัยความรวมมือจาก
ทุกภาคสวนในการที่จะปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเน่ือง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
 เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงไดจัดทำ
กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต เพ่ือสงเสริมองคความรูการตอตานการทุจริตใหกับภาคประชาชน 
รวมถึงสงเสริมสิทธิในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารเพ่ือใหมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต   
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมองคความรูในการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน 
 2) สงเสริมการสรางชุมชนเฝาระวังการทุจริต 
4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนในชุมชนเทศบาลตำบลแมหลาย 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ และเผยแพรองคความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริต ผานชองทางสื่อ
ประชาสัมพันธของหนวยงาน ไดแก บอรดประชาสัมพันธ ณ ชุมชนตางๆ บอรดประชาสัมพันธ ณ ที่ทำการ  
เว็บไซตของหนวนงาน 
 2) จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริตตามเวทีชาวบานในโอกาสตางๆ หรือกิจกรรม
ตางๆ ของหนวยงาน 
 3) สงเสริมใหมีการจัดต้ังชุมชนเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหนวยงานของรัฐ 
 4) สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝาระวังการทุจริต     
 5) เชิญผูแทนของชุมชนเฝาระวังการทุจริต เปนรวมสังเกตการณในขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลแมหลาย 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
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7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแมหลาย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพรองคความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน ผานชองทางสื่อ
ประชาสัมพันธของหนวยงาน อยางนอย 3 ชองทาง 
 2) มีชุมชนเฝาระวังการทุจริตเกิดขึ้น 
 ผลลัพธ 
 การทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นลดลงไมต่ำกวารอยละ 10 
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3.3.2 สงเสริมใหเครือขายภาคประชาชนมีการดำเนินการเฝาระวังการทุจริต 
 

ลำดับที่ ๒๖ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางเครือขายภาคประชาชนเพื่อเฝาระวังการทุจริตของเทศบาลตำบลแมหลาย 
2. หลักการและเหตุผล 
 สภาพปญหาการทุจริตมักเกิดจากการใชอำนาจของเจาหนาที่ของรัฐที่มุงแสวงหาผลประโยชน ปญหา
การทุจริตจึงเปนปญหาที่สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแกไข
ปญหาดังกลาวใหสัมฤทธ์ิผลอยางมีประสิทธิภาพ  จึงจำเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการที่จะ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเน่ือง โดยเฉพาะเครือขายภาคประชาชน 
 เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายภาคประชาชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึง
ไดจัดทำกิจกรรมสรางเครือขายภาคประชาชนเพ่ือเฝาระวังการทุจริต เพ่ือสงเสริมองคความรูการตอตานการ
ทุจริตใหกับภาคประชาชน รวมถึงสงเสริมสิทธิในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารเพ่ือใหมีสวนรวมในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตใหแกเครือขายภาคประชาชน   
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาชนในการปองกัน และเฝาระวังการทุจริตในชุมชน 
 2) เพ่ือบูรณาการทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการปองกันและตอตานการทุจริต  
4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลแมหลาย  
5. วิธีดำเนินการ 
 1) ประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือดำเนินการจัดต้ังเครือขายภาคประชาชนโดยรับสมัครสมาชิก
เครือขายภาคประชาชนดวยความสมัครใจ 
 2) ประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนในการปองกัน เฝาระวัง และตอตานการทุจริต  

3) สงเสริมใหประชาชนช้ีเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำการทุจริต รวมเปนเครือขาย มีสวนรวมในการ
ตรวจสอบและเฝาระวังการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  4) เผยแพรหลักการ แนวความคิด ที่เก่ียวของกับการตอตานการทุจริต เชน มีเวที บอรด เว็บไซต 
หรือชองทางอ่ืน ๆ  
  5) จัดต้ังเครือขายและผนึกความรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือเฝาระวัง และตอตานการทุจริต (ภาครัฐ 
ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม) 
  6) ติดตามประเมินผลการดำเนินการ 
  7) รายงานผลการดำเนินการ       
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ระบุงบประมาณที่ใชดำเนินการ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแมหลาย 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีประชาชนเปนเครือขายเฝาระวัง ปองกันและตอตานการทุจริตของเทศบาลตำบลแมหลาย จำนวน 
๕๐ คน  
 ผลลัพธ 
 ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกัน เฝาระวัง และตอตานการทุจริตเพ่ิมมากขึ้น 
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################################################################################ 

มิติท่ี 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
################################################################################ 
 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน 

 

ลำดับที่ ๒๗ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป  
2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเปนหลักประกันขององคกรในดานการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในดานการเงินและการบริหารงาน เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานใหบรรลุ
วัตถุประสงค และเปาหมายขององคกร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเก่ียวกับกิจกรรมการเพ่ิม
มูลคาขององคกร รวมทั้งการเปนผูใหคำปรึกษากับฝายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผล และดูแลใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา อีกทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในน้ันยังถือเปนสวนประกอบ
สำคัญที่แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึง่จะตองมีการกระทำอยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และ
กฎหมายที่กำหนด โดยผูบริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหน่ึงของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือจะชวยใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดำเนินงานไดอยางถูกตอง และยังเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอีกดวย ดังน้ัน การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของจะทำใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบล
แมหลาย เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ  
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี และความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ปองกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเปนการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทำใหการดำเนินงานไมบรรลุ
วัตถุประสงค 
 2) เพ่ือเปนมาตรการถวงดุลแหงอำนาจ (Check and Balance) สงเสริมใหเกิดการจัดสรร การใช
ทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพ่ือใหไดผลงานที่เปนประโยชนสูงสุดตอ
องคกร 
 3) เพ่ือนำผลการตรวจสอบภายในไปใชในการปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและปองกันการทุจริต ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ของความสำเร็จของงาน 
4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรในเทศบาลตำบลแมหลาย 
5. วิธีการดำเนินการ 
 1) จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดใหมีหนวยงานหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ และ
ใหมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ 
 2) สอบทานความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจำเปนและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
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ควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
 3) สอบทานการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการ
บริหารงานดานอ่ืนๆ ของเทศบาลตำบลแมหลาย ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใช
ทรัพยากรทุกประเภทวาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งที่ทางราชการ
กำหนด เพ่ือใหมั่นใจไดวาสามารถนำไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลตอผูบริหารเพ่ือนำขอมูลไปใชในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และปองกันการทุจริต 
รวมทัง้เพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสำเร็จของงาน  และเปดเผยรายงานตอสาธารณชน 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หนวยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแมหลาย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีหนวยงานตรวจสอบภายใน/เจาหนาที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเปนอิสระในการ
ปฏิบัติหนาที่ 
 2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ผลลัพธ 
 1) มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือใหการปองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 2) บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ อยางเครงครัด โดยมุงผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน 
 3) การทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นลดลงรอยละ 5 
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4.1.2 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน 
 

ลำดบัท่ี ๒๘ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สำคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทำใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค  ในอดีตที่ผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให
ถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่ทางราชการกำหนดไว ซึ่ งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานน้ันๆ วามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทำใหเกิด
ความเสียหายในหนวยงานและการดำเนินงานไมสัมฤทธ์ิผล ทั้งน้ี สาเหตุสวนหน่ึงอาจเกิดจากการกำหนดหนาที่
และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใดบุคคล
หน่ึงเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหนวยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบ 
การควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
 เพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน จึงไดกำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซอนหรือไมจำเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2) เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเช่ือถือได สรางความมั่นใจแกผูบริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ 
 3) เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ 
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
 4) เพ่ือใหการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลแมหลายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
ซึ่งจะทำใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรของเทศบาลตำบลแมหลาย 
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5. วิธีดำเนินการ 
1) แตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย

มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 5 
2) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน

และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 8 ประกอบดวย 
 (1) การรับรองวาการควบคุมภายในของหนวยงานเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ

ที่กระทรวงการคลังกำหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  
  (2) การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองคประกอบของ
การควบคุมภายใน : ปค.4) 
  (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหนวยงาน (รายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 
  (4) ความเห็นของผูตรวจสอบภายในเก่ียวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหนวยงาน 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
 3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 9 
 4) นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5) เผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ ณ ที่ทำการ และเว็บไซตของหนวยงาน
และสื่อสังคมออนไลนของหนวยงาน 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดำเนินการ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแมหลาย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 2) สรุปขอมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพในการปองกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในรอยละ 80 ไดดำเนินการแกไข 
 ผลลัพธ 
 1) ระดับความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอยละ 
80 ในระดับมาก) 

2) การเผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ สงผลใหการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส 

3) การทุจริตเทศบาลตำบลแมหลายลดลงรอยละ 5 
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4.1.3 มีการจัดใหมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 

ลำดับที่ ๒๙ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารความเสีย่งเพื่อตอตานการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
  จากสถานการณการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สภาพแวดลอมในปจจุบัน สงผลใหการดำเนินงานแทบทุกองคกร ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐหรือเอกชนอยู
ในภาวะความเสี่ยง โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย งบประมาณ 
การบริหารจัดการ การดำเนินงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งเครื่องมือกลไกที่สำคัญที่จะชวยเสริมสราง
ประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของการกระจาย
อำนาจการปกครองสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหลักการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล ชวยลดและ
ปองกันการทุจริตคอรรัปช่ันในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเปนอยางดี คือ การตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
มาตรา 79 กำหนด “ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกำหนด” ตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายดังกลาวกระทรวงการคลังไดกำหนด 1. หลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 พ.ศ. 
2562 2. หลกัเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 3. หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ
บริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2562 เพ่ือเปนการเสริมสรางความรูและสรางความเขาใจที่ถกูตองเกี่ยวกับขอกำหนด
ของกฎหมายขางตนและการขับเคลื่อนพัฒนางานของเทศบาลตำบลแมหลายอยางมีศักยภาพโดยมุงผลสมัฤทธ์ิ
ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกรและประชาชนเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐเปนไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการทำงานมีความโปรงใสและตรวจสอบการทำงานไดจึงไดจัดทำโครงการบริหารความเสี่ยงเพ่ือ
ตอตานการทุจริตขึ้น 
3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจางของเทศบาลตำบลแมห
ลาย ไดมีความรูความเขาใจทีเ่กี่ยวของกับกฎหมายตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 
2561 มาตรา 79 
  2. เพ่ือใหคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจางของเทศบาลตำบลแมห
ลายนำองคความรูที่ไดมาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลัง
กำหนดไดอยางถูกตอง 
  3. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถกำหนดปจจัยเสี่ยงและบรหิารความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมทุกกิจกรรม 
  4. เพ่ือใหเทศบาลตำบลแมหลายมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สามารถใชเปนเครื่องมือในการปองกันการทุจริต และการรั่วไหลของทรัพยากร
ในองคกรได 
4. กลุมเปาหมาย 
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คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแมหลาย หัวหนาสวนราชการเทศบาลตำบลแมหลาย พนักงาน
เทศบาล ลูกจาง เจาหนาที่เทศบาลตำบลแมหลาย 50 คน 
5. วิธีดำเนนิการ 
  1. ประสานงานขอความอนุเคราะหวิทยากรในการใหความรูแกผูเขารวมโครงการฯ 
  2. เสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติผูบริหารทองถิ่น 
  3. แตงต้ังคณะทำงานเพ่ือรวมดำเนินโครงการฯ 
  4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ ในการดำเนินโครงการฯ เชน เอกสาร สถานที่ กำหนดการจัดโครงการฯ 
และคาใชจายในการดำเนินโครงการฯ 
  5. ประสานกลุมเปาหมายเพ่ือเขารวมกิจกรรมโครงการฯ 
  6. ดำเนินโครงการเพ่ือจัดกิจกรรมใหเปนไปตามขั้นตอนและบรรลุตามวัตถุประสงค 
  7. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการฯ 
6. ระยะเวลาดำเนนิการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
  20,000.00 บาท 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแมหลาย 
9. ผลผลิต/ผลลพัธ 
  ผลผลิต 
  1. ผูบริหารเทศบาลตำบลแมหลายสามารถนำรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือ
ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  2. เทศบาลตำบลแมหลายมกีารจัดวางระบบการควบคุมภายในที่มีประสทิธิภาพ สามารถลดความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงานได 
  ผลลัพธ 
  1. กลุมเปาหมายไดรับความรูเกี่ยวกับกฎหมายตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 
2561 มาตรา 79 
  2. กลุมเปาหมายที่เขารับการฝกอบรมสามารถนำความรูไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  3. เทศบาลตำบลแมหลายมกีารจัดการบริหารความเสี่ยงขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  4. เทศบาลตำบลแมหลายมกีารจัดวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคมุ
ภายในที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
70 

 

4.2 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถ่ิน 
4.2.1 สงเสริมและพัฒนาศกัยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่

ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวของไดกำหนดไว 
 

ลำดับที่ ๓๐ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวของสำหรับผูบริหารและ
สมาชิกสภาทองถ่ิน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑตางๆที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไดรับการเลือกต้ังมาจากประชาชนตองรูและยึดเปน
แนวทางการปฏิบัติหนาที่การดำเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจำไมไดเกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเทาน้ัน หากแตเกิดจากความรูความเขาใจ
หรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เง่ือนไขที่เก่ียวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถิ่น
และผูบริหารทองถิ่น โดยเฉพาะผูบริหารทองถิ่นตองตกเปนผูกระทำผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแก
องค กรปกครองส วนท องถิ่ น  และทำให การแก ไขปญ หาของประชาชนหรือการพัฒ นาท องถิ่ น 
ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองลาชา 
 ดังน้ัน เพ่ือใหผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแมหลาย เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการย่ืน
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน กฎหมายการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 
และแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาที่ของรัฐ 
รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอ่ืนๆที่
เก่ียวของ จึงไดจัดทำโครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวของสำหรับผูบริหารและ
สมาชิกสภาทองถิ่น 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแมหลาย ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวของ 
 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแมหลาย ใหมีความพรอมในองค
ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ 
4. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแมหลาย 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการ/แผนงาน  
 2) กำหนดกรอบเน้ือหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของสำหรับ
ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น 
 3) จัดเตรียมการอบรม ไดแก จัดทำกำหนดการ ประสานวิทยากร จัดทำเอกสารประกอบการอบรม 
จัดเตรียมสถานที่ เชิญกลุมเปาหมาย ฯลฯ  
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 4) อบรมใหความรูตามกำหนดการ 
 5) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแมหลาย 
9. ผลผลิต/ผลลพัธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดอบรมความรูดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของสำหรับผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 
อยางนอย 1 ครั้งตอป 
 2) ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแมหลาย มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวของ เพ่ือ
เปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ ไมต่ำกวารอยละ 80 ของจำนวนผูเขารับการอบรม 
 ผลลัพธ 
 ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแมหลาย บริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
ความโปรงใสเปนไปตามกฎหมายและระเบียบ 
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4.2.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร               
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวของไดกำหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
 

ลำดับที่ ๓๑ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสำคัญย่ิงตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะปฏิบัติ
หนาในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร มีความรูในขอบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภา การต้ังกะทู และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ   
 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก
สำคัญที่ใชสำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปจจุบัน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ 
สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปโดยความ
เรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทำใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
บรรยากาศการทำงานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเช่ือถือใหกับองคกร สามารถนำไปสูความ
โปรงใสในองคกรปกครองสวนทองถิ่นและลดการทุจริต 
 จึงไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานสามารถนำความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบ ชวยลดปญหาการทุจริต สงผลตอการ
พัฒนาองคกร  
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของฝายบริหาร 
 2) เพ่ือสรางความรูความเขาใจที่เกี่ยวของกับบทบาทและอำนาจหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่น  
4. กลุมเปาหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแมหลาย 
5. วิธีการดำเนินงาน 
 1) จัดทำคูมือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถิ่นใชสำหรับการประชุม 
 2) จัดอบรมใหความรูที่เกี่ยวของกับบทบาทและอำนาจหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่น และความรูใน
ขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การต้ังกระทู และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ อยางนอยป
ละ 1 ครั้ง  
 3) แตงต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตางๆ เชน การจัดซื้อจัดจาง
โครงการตางๆ  การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจำป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจดัทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแมหลาย 
6. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแมหลาย 
9. ผลผลิต/ผลลพัธ 
 ผลผลิต 
 1) จัดอบรมใหความรูที่เก่ียวของกับบทบาทและอำนาจหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่น และความรูใน
ขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การต้ังกระทู และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ อยางนอยป
ละ 1 ครั้ง  

2) สมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูความเขาใจ บทบาทและอำนาจหนาที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได
ถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย 

ผลลัพธ 
 สมาชิกสภาทองถิ่นสามารถนำองคความรูที่ไดไปปรับใชในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร ดวยความเปนธรรม ตรงไปตรงมา 
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4.3 มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
 4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการดำเนินการตอเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

ลำดับที่ ๓๒ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรอืรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาล
ตำบลแมหลาย 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันย่ิงจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากย่ิงขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางย่ิงตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหา
ลําดับตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เน่ืองจากเกิดขึ้นทุกภาคสวน
ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 
 เทศบาลตำบลแมหลายมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสงเสริมใหภาคประชาชน
เขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนสามารถเสนอ
เรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงไดดำเนินการจัดทำมาตรการจัดการในกรณี
ไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลแมหลาย 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม 
 2) เพ่ือใหการบริหารงานของหนวยงานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและปองกันการทุจริตของ
หนวยงาน 
 3) เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของหนวยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
4. กลุมเปาหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลตำบลแมหลาย 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) กำหนดชองทางการรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนดเจาหนาที่รับผิดชอบดำเนินการให
เปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหนาที่โดยมิชอบ 
 2) กำหนดกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการรองเรียน 
 3) ประกาศเผยแพรกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการรองเรียนใหบุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 4) กำหนดกระบวนการจัดการขอรองเรียน/แนวทางดำเนินการตอเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 5) กำหนดกระบวนการและขั้นตอนในการลงโทษผูกระทำผิดการทุจริต 
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 6) กำหนดชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือ
ความกาวหนาเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 
 7) กำหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผูกระทำผิดการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ 
 8) จัดทำคูมือ/แนวทางการดำเนินการตอเรื่องรองเรียนที่เก่ียวของกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเฉพาะ ตองแยกออกจากคูมือการจัดการเรื่องรองเรียนทั่วไป 
และเผยแพรไวบนเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยพิจารณาใหมีรายละเอียดอยางนอย ดังน้ี  
  (1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการรองเรียน  
  (2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องรองเรียน  
  (3) สวนงาน/เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ และ 
  (4) ระยะเวลาในการดำเนินการ 
และประกาศเผยแพรกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการรองเรียนใหบุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 9) จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดำเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรงใสและเปนธรรม 
 10) จัดทำขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริต(i30) 
 11) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแมหลาย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจาหนาที่ (พิจารณา
จากจำนวนขอรองเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสะที่ประชาชนแจงหนวยงาน) 
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4.3.2 จัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนทีมี่ประสทิธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สำหรับผู
รองเรียน 

 

ลำดับที่ ๓๓ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตของเทศบาล
ตำบลแมหลาย 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซอนมากย่ิงขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางย่ิงตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหาลําดับ
ตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เน่ืองจากเกิดขึ้นทุกภาคสวนใน
สังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 
 เทศบาลตำบลแมหลาย มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสงเสริมใหภาคประชาชน
เขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนสามารถเสนอ
เรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององคกร จึงไดดำเนินการจัดทำมาตรการจัด
ใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลตำบลแมหลาย 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหมีระบบ/ชองทางการรับเรื่องรองเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สำหรับบุคลากร
และประชาชน 
 2) เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม 
4. กลุมเปาหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลตำบลแมหลาย 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) พัฒนาระบบและชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตผานทางชองทางออนไลน ใหอยูบนหนา
เว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตองแยกตางหากจากชองทางทั่วไป เพ่ือเปนการคุมครองขอมูล
ของผูแจงเบาะแสและเพ่ือใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
และจัดใหมีชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือ
ความกาวหนาเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 
  2) ดำเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่โดยมิชอบ 
 3) ดำเนินการเผยแพรประชาสัมพันธชองทางการรองเรียนการทุจริตใหบุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 4) ดำเนินการจัดทำและเผยแพรขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมชิอบของ
เจาหนาที่ของหนวยงาน บนเว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 5) รายงานผลการดำเนินการใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแมหลาย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับ       
ผูรองเรียน 
 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจาหนาที่ (พิจารณา
จากจำนวนขอรองเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสะที่ประชาชนแจงหนวยงาน) 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ เทศบาลตำบลแม่หล่าย

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

1 โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1 30,000.00 ภารกิจตามมิติ 1.2

การเสริมสร้างจิตสำนึกและควา

มตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค

ส่วนในท้องถิ่น

2 โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลแม่หล่าย 1 0.00 ภารกิจตามมิติ 1.1

การเสริมสร้างจิตสำนึกและควา

มตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราช

การการเมืองฝ่ายบริหาร

ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้อ

งถิ่น

และฝ่ายประจำขององค์กรปกค

รองส่วนท้องถิ่น
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ เทศบาลตำบลแม่หล่าย

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

3 มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลแม่หล่าย" 1 0.00 ภารกิจตามมิติ 1.1

การเสริมสร้างจิตสำนึกและควา

มตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราช

การการเมืองฝ่ายบริหาร

ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้อ

งถิ่น

และฝ่ายประจำขององค์กรปกค

รองส่วนท้องถิ่น

4 โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต 1 20,000.00 ภารกิจตามมิติ 1.1

การเสริมสร้างจิตสำนึกและควา

มตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราช

การการเมืองฝ่ายบริหาร

ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้อ

งถิ่น

และฝ่ายประจำขององค์กรปกค

รองส่วนท้องถิ่น
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ เทศบาลตำบลแม่หล่าย

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

5 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 1 0.00 ภารกิจตามมิติ 1.2

การเสริมสร้างจิตสำนึกและควา

มตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค

ส่วนในท้องถิ่น

6 โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 1 0.00 ภารกิจตามมิติ 1.2

การเสริมสร้างจิตสำนึกและควา

มตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค

ส่วนในท้องถิ่น

7 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 1 0.00 ภารกิจตามมิติ 1.1

การเสริมสร้างจิตสำนึกและควา

มตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราช

การการเมืองฝ่ายบริหาร

ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้อ

งถิ่น

และฝ่ายประจำขององค์กรปกค

รองส่วนท้องถิ่น
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ เทศบาลตำบลแม่หล่าย

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

8 มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่หล่ายด้วยการจ

ัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

2 0.00 ภารกิจตามมิติ 2.2

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและค

วามโปร่งใส

9 มาตรการ NO Gift Policy 2 0.00 ภารกิจตามมิติ 2.2

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและค

วามโปร่งใส

10 มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลตำบลแม่หล่าย 2 0.00 ภารกิจตามมิติ 2.1

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

11 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลแม่หล่าย 2 0.00 ภารกิจตามมิติ 2.2

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและค

วามโปร่งใส

12 มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของเทศบาลตำบลแม่หล่าย 2 0.00 ภารกิจตามมิติ 2.3

มาตรการลดการใช้ดุลพินิจการป

ฏิบัติงาน
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ เทศบาลตำบลแม่หล่าย

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

13 โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 2 0.00 ภารกิจตามมิติ 2.2

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและค

วามโปร่งใส

14 มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 2 0.00 ภารกิจตามมิติ 2.2

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและค

วามโปร่งใส

15 มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 2 0.00 ภารกิจตามมิติ 2.1

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16 โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2 0.00 ภารกิจตามมิติ 2.3

มาตรการลดการใช้ดุลพินิจการป

ฏิบัติงาน

17 กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลแม่หล่าย” 2 0.00 ภารกิจตามมิติ 2.3

มาตรการลดการใช้ดุลพินิจการป

ฏิบัติงาน
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ เทศบาลตำบลแม่หล่าย

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

18 มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลแม่หล่าย 3 0.00 ภารกิจตามมิติ 3.2

การรับฟังความคิดเห็นการรับแล

ะตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องท

ุกข์ของประชาชน

19 โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่หล่าย 3 0.00 ภารกิจตามมิติ 3.3

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคป

ระชาชน

และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต

่อต้านการทุจริต

20 โครงการจัดเวทีประชาคม 3 0.00 ภารกิจตามมิติ 3.1

การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร

่วมบริหารกิจการขององค์กรปกค

รองส่วนท้องถิ่น
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ เทศบาลตำบลแม่หล่าย

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

21 กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 3 0.00 ภารกิจตามมิติ 3.3

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคป

ระชาชน

และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต

่อต้านการทุจริต

22 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 4 0.00 ภารกิจตามมิติ 4.2

การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอ

บของสภาท้องถิ่น

23 โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 4 0.00 ภารกิจตามมิติ 4.1

การจัดวางระบบตรวจสอบภายใ

น การควบคุมภายใน

และการบริหารความเสี่ยงการท

ุจริต
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ เทศบาลตำบลแม่หล่าย

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

24 กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 4 0.00 ภารกิจตามมิติ 4.1

การจัดวางระบบตรวจสอบภายใ

น การควบคุมภายใน

และการบริหารความเสี่ยงการท

ุจริต

25 มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่หล่าย 4 0.00 ภารกิจตามมิติ 4.3

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนก

ารทุจริต

26 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่หล่าย 4 0.00 ภารกิจตามมิติ 4.3

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนก

ารทุจริต

27 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 4 0.00 ภารกิจตามมิติ 4.2

การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอ

บของสภาท้องถิ่น

28 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน *1 30,000.00 ภารกิจตามมิติ 1.3

การสร้างจิตสำนึกและความตระ

หนักแก่เด็กและเยาวชน
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ เทศบาลตำบลแม่หล่าย

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

29 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการคุณธรรม จริยธรรม พนักงาน คณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่หล่าย

*1 20,000.00 ภารกิจตามมิติ 1.1

การเสริมสร้างจิตสำนึกและควา

มตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราช

การการเมืองฝ่ายบริหาร

ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้อ

งถิ่น

และฝ่ายประจำขององค์กรปกค

รองส่วนท้องถิ่น

30 โครงการค่ายเด็กและเยาวชนตำบลแม่หล่าย *1 100,000.00 ภารกิจตามมิติ 1.3

การสร้างจิตสำนึกและความตระ

หนักแก่เด็กและเยาวชน

31 โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต *1 20,000.00 ภารกิจตามมิติ 1.2

การเสริมสร้างจิตสำนึกและควา

มตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค

ส่วนในท้องถิ่น
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ เทศบาลตำบลแม่หล่าย

ลำดับ รายการโครงการ (ตั้งต้น) มิติ
งบประมาณ

(บาท)

ดำเนินการไตรมาส
หมายเหตุ

1 2 3 4

32 โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่หล่ายและส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน *3 30,000.00 ภารกิจตามมิติ 3.1

การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร

่วมบริหารกิจการขององค์กรปกค

รองส่วนท้องถิ่น

33 โครงการบริหารความเสี่ยงเพื่อต่อต้านการทุจริต *4 20,000.00 ภารกิจตามมิติ 4.1

การจัดวางระบบตรวจสอบภายใ

น การควบคุมภายใน

และการบริหารความเสี่ยงการท

ุจริต

รวมทั้งสิ้น 270,000.00 33 33 33 33

** ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2566

ชื่อ - สกุล ผู้ออกรายงาน นายอลงกรณ์ แสงพานิชย์

คำอธิบาย

มิติ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต

มิติ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส

มิติ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
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