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ค ำน ำ 
 ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ      

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 - 2564) ตามที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ ให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
และแผนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแสดง
ให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ขึ้น 

 

             เทศบาลต าบลยางหล่อ   



 
 

สำรบัญ 
 

เร่ือง                    หน้ำ 

ส่วนที่ 1 บทน า                  1 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
 หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 เป้าหมาย 
 ประโยชน์ของการจัดท าแผน   

 ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต         15 
   องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 
   โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการ 4 ปี  

 (พ.ศ. 2561 - 2564) แยกตามมิติ 

 ส่วนที่ 3 รายละอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ     21 

ภำคผนวก 
 - ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
 - รายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุ ประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทาง
ปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ

ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้
เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น 

3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) กำรผูกขำด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ - จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้
ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 



5) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่าง
ของสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง
สามารถน า SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต
ตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม 
 

2. หลักกำรและเหตุผล  
           

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ  
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน           
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของ
ทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index - CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการ
ทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า        
ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 
อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศ
มาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558  ได้ล าดับที่ 101     
จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  
 แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการ
ทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่
ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่
ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ



วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน  
จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความ
เข้มแข็ง 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี      
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น  
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม

ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระย ที่ 3    
(พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561) เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน    
อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างแท้จริง 

 

3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ
ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance)  

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)  
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 



4. เป้ำหมำย 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายใน
การเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 
 
 

 
 
 



 

ส่วนที่ 2 แผนปฏบิัติกำรป้องกนักำรทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมำยเหตุ 
งบประมำณ(บำท) งบประมำณ(บำท) งบประมำณ(บำท) งบประมำณ(บำท) 

มิติที่ 1  
การสร้าง
สังคมท่ีไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง              
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.1.1 (1) โครงการประเมนิความพึงพอใจ
การปฏิบัติราชการในการบริการสาธารณะ
ของเทศบาลต าบลยางหล่อ 
 
1.1.1 (2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
1.1.1 (3) โครงการศึกษาอบรม สัมมนา 
ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ด้านต่างๆ ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
 
1.1.2 (1) มาตรการ ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1.1.3 (1) มาตรการจัดท าคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

50,000 
 

 
 

150,000 
 
 
 

700,000 
 
 
 
 

- 
 

 
 
- 
 

 

50,000 
 
 
 

150,000 
 
 
 

700,000 
 
 
 
 
- 
 

 
 

- 
 

 

50,000 
 
 
 

150,000 
 

 
 

700,000 
 
 
 
 

- 
 
 

 
- 
 

 

50,000 
 

 
 

150,000 
 

 
 

700,000 
 
 
 
 
- 
 
 

 
- 
 

 

 



มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมำยเหตุ 
งบประมำณ(บำท) งบประมำณ(บำท) งบประมำณ(บำท) งบประมำณ(บำท) 

 1.2 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 (1) โครงการบูรณาการจัดท าแผน
ชุมชนแบบมีส่วนร่วมและการท า
ประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 
 
1.2.2 (1) โครงการก าจัดวัชพืชและสิ่ง
ปฏิกูลในแม่น้ าล าคลอง และถนน ซอย
สาธารณะในเขตต าบลยางหล่อ 
 
1.2.3 (1) โครงการส่งเสริมสนับสนุน ให้
ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง แก่ประชาชนในต าบลยางหล่อ 
 

20,000 
 
 
 

500,000 
 

 
 

30,000 
 

20,000 
 
 
 

500,000 
 

 
 

30,000 

20,000 
 
 
 

500,000 
 
 

 
30,000 

 

20,000 
 
 
 

500,000 
 

 
 

30,000 

 

 1.3 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1.3.1 (1) กิจกรรมการน าหลักสูตรโตไป
ไม่โกงไปปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
1.3.2  - 
 
1.3.3 (1) โครงการอบรมให้ความรู้แก่
นักเรียนแกนน าเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

- 
 
 
- 
 

20,000 
 

- 
 
 
- 
 

20,000 
 

 

- 
 
 
- 
 

20,000 
 

 

- 
 
 
- 
 

20,000 
 

 

 

มิติที่ 1 รวม 10 1,470,000 1,470,000 1,470,000 1,470,000  



มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมำยเหตุ 
งบประมำณ(บำท) งบประมำณ(บำท) งบประมำณ(บำท) งบประมำณ(บำท) 

มิติที่ 2 
การบริหาร
ราชการ
เพ่ือ
ป้องกัน
การทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 
 

2.1.1 (1) มาตรการจัดท าประกาศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
 
2.1.1 (2) มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

 2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1 (1) มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
  
2.2.1 (2) มาตรการออกค าสั่งมอบหมาย
ของนายก ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ
ของเทศบาลต าบลยางหล่อ 
 
2.2.1 (3) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 
2.2.2 (1) กิจกรรมควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
 
 
 

- 
 
 
- 
 

 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 



มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมำยเหตุ 
งบประมำณ(บำท) งบประมำณ(บำท) งบประมำณ(บำท) งบประมำณ(บำท) 

2.2.2 (2) กิจกรรมการพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ 
 
2.2.2 (3) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
 
2.2.3 (1) มาตรการจัดท าคู่มือประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 
 

- 
 
 
- 

 
 

- 
 

- 
 
 
- 

 
 

- 
 
 

- 
 
 
- 
 

 
- 

- 
 
 
- 

 
 

- 
 

 2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่        
ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมือง 
ทีดี่ 

2.3.1 (1) โครงการปรับปรุงกระบวนการ
ท างานหรือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
2.3.2 (1) มาตรการการมอบอ านาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 

 

 



มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมำยเหตุ 
งบประมำณ(บำท) งบประมำณ(บำท) งบประมำณ(บำท) งบประมำณ(บำท) 

 2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์  

2.4.1 (1) โครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวัน 
วันพ่อ - วันแมแ่ห่งชาติ 
 
2.4.2 - 
 
2.4.3 - 

 400,000 
 

 
 

- 
 
- 

 

400,000 
 

 
 
- 
 
- 

400,000 
 
 
 
- 
 
- 

 

400,000 
 

 
 
- 
 
- 

 

 2.5 มาตรการจัดการ             
ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
 

2.5.1 (1) กิจกรรมการจัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลยาง
หล่อ    
        
2.5.2 (1) กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
2.5.3 (1) มาตรการจัดตั้งศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

- 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
- 
 

 

- 
 
 
 
- 
 
 

 
 

 
- 

 

- 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
- 

 

- 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
 

 

 

มิติที่ 2 รวม 15 400,000 400,000 400,000 400,000  



มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมำยเหตุ 
งบประมำณ(บำท) งบประมำณ(บำท) งบประมำณ(บำท) งบประมำณ(บำท) 

มิติที่ 3 
การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

3.1.1 (1) มาตรการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 
 
3.1.1 (2) กิจกรรมเข้าร่วมประชุม อบรม
สัมมนาเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 
 
3.1.2 (1) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ 
                            
3.1.3 (1) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ (มุมความรู้) 

- 
 
 

20,000 
 
 
 

- 
 
 
- 

 

- 
 

 
20,000 

 
 
 
- 
 
 
- 
 

 

- 
 
 

20,000 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

20,000 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

 3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 
 

3.2.1 (1) มาตรการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ - ร้องเรียน 
 
3.2.2 (1) กิจกรรมการจัดท าหัวข้อการ
รับเรื่องราวร้องทุกข์ - ร้องเรียน และ
กระดานถามตอบบนเว็บไซต์ 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 

 

- 
 
 
- 
 

 
 
 
 

- 
 
 
- 
 

 
 
 
 

- 
 
 
- 
 

 
 
 
 

 



มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมำยเหตุ 
งบประมำณ(บำท) งบประมำณ(บำท) งบประมำณ(บำท) งบประมำณ(บำท) 

3.2.3 (1) กิจกรรมรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องทุกข ์- 
ร้องเรียนรับทราบ 
 

- - - - 
 

 3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหาร 
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้ง 
- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
3.3.2 (1) มาตรการแต่งตัง้ตัวแทน
ประชาคมท้องถิ่นเป็นกรรมการตรวจ 
การจ้าง 
 
3.3.3 (1) มาตรการการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 
- 

 
 
 
- 
 

 
 

- 
 
 

 
 
- 
 

 
 

- 
 

 
 
 

- 
 
 
 

 
- 
 

 
 

- 
 

 
 

- 
 
 
 

 
- 
 

 
 

- 
 

 
 

 

มิติที่ 3 รวม 10 20,000 20,000 20,000 20,000  



มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมำยเหตุ 
งบประมำณ(บำท) งบประมำณ(บำท) งบประมำณ(บำท) งบประมำณ(บำท) 

มิติที่ 4 
การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

4.1.1 (1) มาตรการการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี  
 
4.1.1 (2) มาตรการจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน 
 
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 

- 
 

 
- 
 
 
- 
 

 

- 
 

 
- 
 
 
- 
 

 

- 
 

 
- 
 
 
- 
 
 

 

- 
 

 
- 
 
 
- 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

4.2.1 - 
 
4.2.2 (1) กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
 
4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทน
ชุมชน 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 

- 
 
 
- 
 

- 
 

- 
 
 
- 

- 
 

- 
 
 
- 

 



มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมำยเหตุ 
งบประมำณ(บำท) งบประมำณ(บำท) งบประมำณ(บำท) งบประมำณ(บำท) 

 4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.3.1 (1) โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
4.3.2 (1) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
 

 30,000 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 

30,000 
 

 
 
- 

30,000 
 

 
 
- 

30,000 
 
 
 
- 

 

 4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ 
ทุจริต 

4.4.1 (1) โครงการเทศบาลต าบลยาง
หล่อเคลื่อนที่ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริการประชาชน 
 
4.4.2 (1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การอ านวยการของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
 
 

50,000 
 

 
 

17,000 

50,000 
 
 

 
17,000 

50,000 
 

 
 

17,000 

50,000 
 
 

 
17,000 

 

มิติที่ 4 รวม 9 97,000 97,000 97,000 97,000  

 



ส่วนที่ 3 
 

มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำร
กำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1.1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชำชนในท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติรำชกำรในกำรบริกำรสำธำรณะของเทศบำล
ต ำบลยำงหล่อ 
หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ก าหนดให้เทศบาลต าบลมีอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ 
ประชำชนโดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำ 
แผนพัฒนำเทศบำล กำรจัดท ำงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรตรวจสอบ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และ
กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ทั้งนี ้ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับว่ำด้วยกำรนั้น และหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด หน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยการ
จัดบริการสาธารณะด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีให้ดีขึ้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ด ีพ.ศ. 2546 ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือจะท าให้ทราบว่าการบริหารราชการบรรลุเป้าหมายหรือไม่ เพื่อใช้ในการปรับปรุงหรือ
พัฒนาการจัดบริการสาธารณะให้บรรลุเป้าหมาย ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้  

ดังนั้น เพ่ือให้มีเครื่องมือกลไกในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลยางหล่อ จึงจัดท า
โครงการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการในการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลยางหล่อ ขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลยางหล่อ 
 2. เพ่ือเป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบล      
ยางหล่อ 
 3. เพื่อให้มีเครื่องมือกลไกส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลยางหล่อ 
เป้ำหมำย 
 การประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติราชการในการจัดบริการสาธารณะด้านต่างๆ ที่ก าหนด 
สถำนทีด่ ำเนินกำร 
 ต าบลยางหล่อ อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู 
วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดท าบันทึกเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. จัดหาที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4. ก าหนดหัวข้อด้านบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลยางหล่อ 



 5. การด าเนินการทางพัสดุ 
5. ที่ปรึกษาด าเนินการประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติราชการในการจัดบริการสาธารณะ 
6. สรุปผลการประเมิน และรายงานผลการด าเนินการให้เทศบาลต าบลยางหล่อทราบ 

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
 

งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 
 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ
.................. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงาน รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ จ านวน 400,000 บาท 
 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลยางหล่อ 
 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. เทศบาลต าบลยางหล่อ ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลยางหล่อ 
ให้ดีขึ้น 
 2. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลยางหล่อ 
 3. เทศบาลต าบลยางหล่อมีเครื่องมือกลไกส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำลต ำบลยำงหล่อ 
 

หลักกำรและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม โดยใช้กลไกการบริหารงาน คือ คน เงิน การจัดการ และวัสดุอุปกรณ์ โดยทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็น
ทรัพยากรที่มีความส าคัญ เนื่องจากเป็นฟันเฟืองหลักที่ขับเคลื่อนกลไกการบริหารองค์การทั้งหมด ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และความรู้ของบุคลากรเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับระเบียบกฎหมาย
ต่างๆ ที่เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา องค์กรทุกองค์กรจึงต้องมี
ความตระหนักเพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง สามารถบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่    
วางไว้  
 ดังนั้น เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนมีทักษะ น ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เทศบาลต าบลยางหล่อ จึงได้ท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของเทศบาลต าบลยางหล่อ 
 2. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลยางหล่อมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือให้เทศบาลต าบลยางหล่อสามารถบริหารงานเป็นไปตามกรอบแนวทางที่ก าหนด 
เป้ำหมำย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลยางหล่อ 
สถำนทีด่ ำเนินกำร 
 หน่วยงาน สถาบัน องค์กร ฯลฯ ที่จัดการอบรม สัมมนา ประชุม 
วิธีด ำเนินกำร 
 1. ส ารวจความต้องการอบรม สัมมนา ประชุม จากหน่วยงาน สถานบัน องค์กร ฯลฯ ที่จัดการอบรม 
สัมมนา ประชุม 
 2. คัดเลือก มอบหมาย บุคลากรที่มีความเหมาะสมเข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุม 
 3. บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก มอบหมาย เข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุม 
 4. บุคลากรที่เข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุม จัดท ารายงานผลการอบรม สัมมนา ประชุม 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
 ตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลยางหล่อ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ...... ................ แผนงาน 
(ทุกแผนงาน) งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
(รวม) ตั้งไว้ จ านวน 400,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส่วนราชการ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. บุคลากรเทศบาลต าบลยางหล่อมีทักษะ ความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงาน 
 2. การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลยางหล่อมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3. เทศบาลต าบลยางหล่อสามารถบริหารงานเป็นไปตามกรอบแนวทางที่ก าหนด 



3. ชื่อโครงกำร : โครงกำรศึกษำอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำนด้ำนต่ำงๆ ของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ  
พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำง 

หลักกำรและเหตุผล 
เนื่องในปัจจุบันเกิดสภาพปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

ในด้านคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพ ฯลฯ โดยพ้ืนที่ในต าบลยางหล่อ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ทางด้านเกษตรกรรม โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมอาชีพของประชาชน และการจัดตั้งกลุ่มองค์กร  
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ท าให้ประชาชนปรับเปลี่ยน ปรับปรุงวิถีการด ารงชีวิต ให้สอดคล้องกับสภาพ    
ที่เปลี่ยนแปลง  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552 มำตรำ 
๕๐๗๐ ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำลต ำบลมีหน้ำที่รักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน ให้มีกำรบ ำรุง   
ทำงบกและทำงน้ ำ รักษำควำมสะอำดของถนน หรือทำงเดินและที่สำธำรณะ รวมทั้งกำรก ำจัดมูลฝอยและ        
สิ่งปฏิกูล ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ให้มีเครื่องใช้ในกำรดับเพลิง ให้รำษฎรได้รับกำรศึกษำอบรม ส่งเสริมกำร
พัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร บ ำรุงศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น  หน้ำที่อ่ืนตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้เป็นหน้ำที่ของเทศบำล และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการจัดบริการสาธารณะ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต และการส่งเสริมอาชีพของประชาชน ฯลฯ 

เพ่ือให้การด าเนินงานด้านคุณภาพชีวิต และการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน และการจัดตั้ง
กลุ่มองค์กร การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประสบผลส าเร็จ จึงได้จัดท า โครงการศึกษาอบรม สัมมนา ศึกษา   
ดูงานด้านต่างๆ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขึ้น 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของเทศบาลต าบลยางหล่อ ให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ และ
ประโยชน์สูงสุด 

2. เพ่ือน าความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้จากการอบรม ศึกษาดูงานตามโครงการมาพัฒนาท้องถิ่น 
3. เพ่ือให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนในการส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต และการส่งเสริมอาชีพ การจัดตั้งกลุ่มองค์กร และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
4. เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 

พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลยางหล่อ 
เป้ำหมำย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยางหล่อ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลยางหล่อ 
วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดประชุมหารือระหว่าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ทต. พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
เทศบาลต าบลยางหล่อ 

2. เสนอโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติด าเนินโครงการและงบประมาณ 
 3. ประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ตามโครงการ 
 5. ด าเนินการตามโครงการ 
 6. สรุป และประเมินผลโครงการ 



ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)     
สถำนที่ด ำเนินกำร 
 ตามท่ีก าหนดในแต่ละปีงบประมาณ 
งบประมำณ 
 ตามเทศบัญญัติงบประมาณ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ...................... แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ทัศนศึกษา ดูงาน ตั้งไว้ จ านวน 600,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลยางหล่อ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. บุคลากรของเทศบาลต าบลยางหล่อ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

2. สามารถน าความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้จากการศึกษาดูงานตามโครงการมาพัฒนาท้องถิ่น 
3. เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการ

ส่งเสริมอาชีพ 
4. เกิดความสามัคคีของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ

พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลยางหล่อ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



1.1.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรประพฤติตำมประมวลจริยธรรม 

1. ชื่อมำตรกำร : มำตรกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หลักกำรและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม 
เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ
ประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระท า ตามประกาศเทศบาลต าบลยางหล่อ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลยางหล่อ ตามนัยมาตรา ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๔๐ เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา 
๒๗๙  บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรมเพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า  ทั้งนี้  การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกล่าว  ให้ถือว่า เป็นการกระท าผิดทางวินัย 
 ดังนั้น เพ่ือให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย      
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก     
ธรรมาภิบาล จึงได้จัดท ามาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 2. เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลยางหล่อ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 4. เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ 
 5. เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
เป้ำหมำย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลยางหล่อ 
สถำนทีด่ ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลยางหล่อ 
 
 
 
 
 



วิธีด ำเนินกำร 
 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลยางหล่อ เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการ   
ทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลยางหล่อ เปิดเผยเป็นการทั่วไป     
แก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลยางหล่อ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลต าบลยางหล่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักที่จะไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือกำร
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ชื่อมำตรกำร : มำตรกำรจัดท ำคู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
หลักกำรและเหตุผล 

รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ีเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัด
ให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ  และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ   
ที่ 3  (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน 
อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน    ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือ หรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแกบุ่คลากรในหน่วยงานด้วย 
 ดังนั้น เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้างต้น และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการ
ปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้ อนของ
เจ้าหน้าที่ในภาครัฐ เทศบาลต าบลยางหล่อ จึงได้จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลยางหล่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
น าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 2. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชัน 
เป้ำหมำย 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
สถำนทีด่ ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลยางหล่อ 
วิธีด ำเนินกำร 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 2. ประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4. แจกจ่ายให้บุคลากร 
 



ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลยางหล่อ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. มีคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลยางหล่อ ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็น
องค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 2. บุคลากรความรู้ ความเข้าใจ และเกดิความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรบูรณำกำรจัดท ำแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมและกำรท ำประชำคมหมู่บ้ำน/ต ำบล 
หลักกำรและเหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 5797      
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 
2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 
2564) โดยให้มีการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ ในการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้            
เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นที่ มท. 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ โดยให้เทศบาล และเทศบาลต าบล เป็นองค์กรอ านวยการบูร
ณาการทุกภาคส่วน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชนทั้งระดับหมู่บ้าน/ชุมชนและเทศบาล เทศบาลต าบล 
นั้น  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือที่อ้างถึงดังกล่าว เทศบาลต าบลยางหล่อ จึงได้จัดท าโครงการบูรณาการจัดท า
แผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมและการท าประชาคมหมู่บ้าน/ต าบลขึ้น 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 
5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559  

2. เพ่ือทบทวน/จัดท าจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนชุมชน  
3. เพ่ือได้รับทราบปัญหา ความต้องการ และข้อมูลจากหมู่บ้าน/ชุมชน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ   
4. เพ่ือให้เทศบาลต าบลยางหล่อ เป็นองค์กรอ านวยการในการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น

และจังหวัดแบบบูรณาการ 
5. เพ่ือให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชน/หน่วยงาน ในการสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมภายใต้หลักประชารัฐ 
เป้ำหมำย 
 1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลยางหล่อ, คณะผู้บริหาร ทต., สมาชิกสภา ทต., ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน, 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, สารวัตรก านัน, แพทย์ประจ าต าบล, อสม., กลุ่มองค์กร, กลุ่มอาชีพ, อาสาสมัคร, กองทุน ชมรม
ต่างๆ, ผู้ทรงคุณวุฒิ, ปราชญ์หมู่บ้าน และประชาชนหมู่ที่ 1 - 15 
 2. ผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร, โรงเรียนยางหล่อโนนสวน
กล้วย, ท้องถิ่นอ าเภอ ปลัดอ าเภอผู้ประสานงานต าบลยางหล่อ และหัวหน้าส่วนราชการ ทต.ยางหล่อ 
 3. ผู้แทนจากองค์กรทางธุรกิจการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม,การท่องเที่ยว และสื่อมวลชน  
วิธีด ำเนินกำร 

1. เสนอโครงการเพื่อขอพิจารณาอนุมัตจิากผู้บริหาร 
2. แต่งตั้งคณะท างานตามโครงการฯ และคณะท างานสนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนชุมชน  



 3. ก าหนดปฏิทินการจัดท าโครงการบูรณาการจัดท าแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมและการท าประชาคม
หมู่บ้าน/ต าบล 
 4. ประสานความร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือจัดเตรียมสถานที่ และประชาสัมพันธ์การจัดประชุม
ประชาคมต าบล 
 5. จัดประชุมประชาคมในวันเวลา และสถานที่ก าหนด 
 6. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)     
สถำนที่ด ำเนินกำร 

หมู่ที่ 1 – ๑5 ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน 
งบประมำณ 
 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ......................  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ตามโครงการบูรณาการจัดท าแผน
ชุมชนแบบมีส่วนร่วมและการท าประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล ตั้งไว้ 100,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลยางหล่อ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลยางหล่อ สมาชิกก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการต่างๆ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนโยบายของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ 

2. ด าเนินการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนชุมชน ของเทศบาล
ต าบลยางหล่อ ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด 

3. รับทราบปัญหา ความต้องการ และข้อมูลจากหมู่บ้าน/ชุมชน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนชุมชนได้ 

4. เทศบาลต าบลยางหล่อ เป็นองค์กรอ านวยการในการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและ
จังหวัดแบบบูรณาการ 

5. มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชนในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมภายใต้
หลักประชารัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1.2.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรก ำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลในแม่น้ ำล ำคลอง และถนน ซอยสำธำรณะ 
 ในเขตต ำบลยำงหล่อ 

หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ก าหนดให้เทศบาลต าบลมีอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ 
ประชำชนโดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำ 
แผนพัฒนำเทศบำล กำรจัดท ำงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรตรวจสอบ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และ
กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ทั้งนี ้ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับว่ำด้วยกำรนั้น และหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด หน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยการ
จัดบริการสาธารณะด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีให้ดีขึ้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ด ีพ.ศ. 2546 ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือจะท าให้ทราบว่าการบริหารราชการบรรลุเป้าหมายหรือไม่ เพื่อใช้ในการปรับปรุงหรือ
พัฒนาการจัดบริการสาธารณะให้บรรลุเป้าหมาย ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้  

ดังนั้น เพ่ือให้มีการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ในการบ ารุงทางน้ าและทางบก รักษาความสะอาดของ
ถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมทั้งการคุ้มครองดูแลและ
บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลยางหล่อ จึงจัดท าโครงการก าจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลในแม่น้ าล าคลอง และ
ถนนในเขตต าบลยางหล่อขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

2. สร้างความสมานสามัคคีในหมู่คณะ ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 
3. เพื่อเป็นการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลยางหล่อ 

เป้ำหมำย 
 1. ก าจัดวัชพืช และสิ่งปฏิกูลในคลองต่างๆ 
 2. การปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างถนน ซอยต่างๆ  
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงาน 
เทศบาลต าบลยางหล่อ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน กลุ่มต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุก
ภาคส่วน 
สถำนทีด่ ำเนินกำร 
 1. คลองต่างๆ ในหมู่ที่ 1 - 15 ต าบลยางหล่อ 
 2. ถนน ซอยต่างๆ ในหมู่ที่ 1 - 6 ต าบลยางหล่อ 
วิธีกำรด ำเนินงำน 
 1. จัดประชุม ชี้แจง ท าความเข้าใจ รวมทั้งการมอบหมายความรับผัดชอบแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 2. ก าหนดแผนปฏิบัติการส าหรับการด าเนินกิจกรรม 
 3. ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน กลุ่มต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกและประชาชนทุกภาคส่วน
 4. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 



 5. ด าเนินกิจกรรมการก าจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล การเก็บกวาดขยะ การตัดหญ้าเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ข้าง
ถนนและซอยต่างๆ 
  
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมำณด ำเนินกำร 
 ตั้งไว้ 500,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลยางหล่อ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ประชาชนและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสาธารณประโยชน์ร่วมกัน 

2. ประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีความสมานสามัคคีในหมู่คณะ 
3. เทศบาลต าบลยางหล่อสามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ควำมรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชำชนใน 
ต ำบลยำงหล่อ 

หลักกำรและเหตุผล 
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความ

เป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผน
ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาค
ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพาตนเอง       
ได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการส าคัญคือ การแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิค
วิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์
ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อม
ของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาล
ต าบลยางหล่อ จึงจัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนใน
ต าบลยางหล่อ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลหอมเกร็ด 
เป้ำหมำย 
 ประชาชนในต าบลยางหล่อ 
สถำนทีด่ ำเนินกำร 
 หมู่ที่ 1 - 15 ต าบลยางหล่อ 
วิธีด ำเนินกำร 
 1. ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ฝึกปฏิบัติงานจริง 
 4. ประเมินและติดตามผลการด าเนินโครงการ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมำณด ำเนินกำร 
 ตั้งไว้ จ านวน 20,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลยางหล่อ 
 



ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ตามความเหมาะสม 
 3. คุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลยางหล่อดีขึ้น 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 
1.3.1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในควำมซือ่สัตย์สุจริต 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมกำรน ำหลักสูตรโตไปไม่โกงไปปรับใช้ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
หลักกำรและเหตุผล 

ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ก าหนดให้เทศบาลต าบลมีอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชำชนโดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนใน
กำรจัดท ำ แผนพัฒนำเทศบำล กำรจัดท ำงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรตรวจสอบ กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ทั้งนี ้ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับว่ำด้วยกำรนั้น และ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด หน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม โดยการจัดบริการสาธารณะด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีให้ดีขึ้น ประกอบ
กับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี พ.ศ. 2546 ก าหนดให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือจะท าให้ทราบว่าการบริหารราชการบรรลุเป้าหมายหรือไม่ เพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดบริการสาธารณะให้บรรลุเป้าหมาย ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้  

ดังนั้นเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชน
เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด เทศบาลต าบลยาง
หล่อ จึงได้จัดกิจกรรมน าหลักสูตรโตไปไม่โกงไปปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยางหล่อขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต 
 2. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 
 3. เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยางหล่อน าหลักสูตรโตไปไม่โกงไปปรับใช้ในการเรียนการสอน 
เป้ำหมำย 
 1. นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลยางหล่อ 
 2. การน าหลักสูตรโตไปไม่โกงบรรจุไว้ในการเรียนการสอน 
วิธีกำรด ำเนินงำน 
 1. ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับ การประชุม อบรม รวมทั้งท าความเข้าใจในหลักสูตรโตไปไม่โกง 
 2. บรรจุหลักสูตรโตไปไม่โกงไว้ในการเรียนการสอน 
 3. การสอนเด็กนักเรียนตามหลักสูตรโตไปไม่โกงควบคู่ไปกับหลักสูตรอ่ืน 
สถำนทีด่ ำเนินกำร 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยางหล่อ 
 
 



งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลยางหล่อ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการปลูกฝังเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 2. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 
 3. เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยางหล่อน าหลักสูตรโตไปไม่โกงไปปรับใช้ในการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.1.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักให้มีจิตสำธำรณะ 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรอบรมให้ควำมรู้แก่นักเรียนแกนน ำเพื่ออนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ก าหนดให้เทศบาลต าบลมีอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ 
ประชำชนโดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำ 
แผนพัฒนำเทศบำล กำรจัดท ำงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรตรวจสอบ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และ
กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ทั้งนี ้ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับว่ำด้วยกำรนั้น และหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด หน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยการ
จัดบริการสาธารณะด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีให้ดีขึ้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ด ีพ.ศ. 2546 ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือจะท าให้ทราบว่าการบริหารราชการบรรลุเป้าหมายหรือไม่ เพื่อใช้ในการปรับปรุงหรือ
พัฒนาการจัดบริการสาธารณะให้บรรลุเป้าหมาย ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้  

ดังนั้น เพ่ือให้มีการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลยางหล่อ จึงจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนแกนน าเพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความตระหนัก และมีความรู้ในการรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. เพ่ือให้มีแกนน าในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 3. เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการ คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
เป้ำหมำย 
 นักเรียนต าบลยางหล่อ 
วิธีกำรด ำเนินงำน 
 1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 2. แต่งตั้งคณะท างานตามโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

4. กิจกรรมอบรมให้ความรู้นักเรียนแกนน า  
 4. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
สถำนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลยางหล่อ 
งบประมำณด ำเนินกำร 
 จ านวน 10,000 บาท 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 



ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลยางหล่อ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. เด็กและเยาวชนมีความตระหนัก และมีความรู้ในการรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. มีแกนน าในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3. เทศบาลต าบลยางหล่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ในการ คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร 

1. ชื่อมำตรกำร : มำตรกำรจัดท ำประกำศนโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบายของรัฐบาล 
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ ก าหนดให้การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ
และความสื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ และตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ  
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม 
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความ
เข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน จึงได้จัดท ามาตรการการจัดท าประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลยางหล่อ 
เป้ำหมำย 
 1. จัดท าประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  

2. ผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลยางหล่อ 
พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลยางหล่อ 
วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลยางหล่อเพ่ือท าความเข้าใจในการ
จัดท ามาตรการ 

2. จัดท ามาตรการประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
 3. ประชาสัมพันธ์นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลยางหล่อ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลยางหล่อมีแนวทางในการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริต 
 



2. ชื่อมำตรกำร : มำตรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
หลักกำรและเหตุผล 
 คณะกรรมการการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดย
ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของ
ชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของ
รัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  
 ดังนั้น เพ่ือแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไปด้วยการ เทศบาลต าบลยางหล่อ จึงได้จัดท า
มาตรการการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขึ้น  
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 

2. เพ่ือแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลยาง
หล่อ 

3. เพ่ือรายงานผลการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลยางหล่อ 
เป้ำหมำย 
 1. ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 2. มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
สถำนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลยางหล่อ 
วิธีด ำเนินกำร 
 1. เข้ารับฟังการประชุมชี้แจงการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตจากส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัดหนองบัวล าภู 

2. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลยางหล่อ 
 3. ศึกษาแนวทางการการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต จากคู่มือ ระเบียบ หนังสือราชการ และ 
เอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 



 4. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
 5 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
 6. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
 7. รายงานผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลยางหล่อ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. สามารถขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลยางหล่อเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 

2. ผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าทีเ่ทศบาลต าบลยางหล่อ มีแนวทางในการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริต 

3. สามารถรายงานผลการด าเนินงานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลยาง
หล่อ ต่อส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าจังหวัดหนองบัวล าภูได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 
 2.2.1 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องกำร
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้ำย โอน เลื่อนต ำแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมำยงำน 

1. ชื่อมำตรกำร : มำตรกำรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล 
หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6      
ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดหนองบัวล าภู เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบล และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวล าภู เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้
อย่างแท้จริงต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ เทศบาลต าบลยางหล่อ จึงได้จัดให้มี
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาลต าบล 
 2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3. เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 4. เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบล 
เป้ำหมำย 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาลต าบลยางหล่อ 
พื้นที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลยางหล่อ 
วิธีด ำเนินกำร 
 1. ก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวล าภู 
 2. น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 3. ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 4. ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลยางหล่อ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. เกิดความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาลต าบล 
 2. การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3. สามารถป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 4. กลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลดีขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ชื่อมำตรกำร : มำตรกำรออกค ำสั่งมอบหมำยของนำยก ปลัด และหัวหน้ำส่วนรำชกำรของเทศบำลต ำบล 
  ยำงหล่อ 
หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6     
ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ เทศบาลต าบลยางหล่อเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ    ซึ่งมักจะ
ประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากอ านาจต่างๆไปรวมอยู่กับผู้บริหารท้องถิ่น 
ไม่มีการมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ให้แก่บุคคลอ่ืนท าให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี      
พ.ศ. 2546 ในการให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอน
การให้บริการ และไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการมาตรการออกค าสั่งมอบหมาย
ของนายก ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลยางหล่อ ขึ้น  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 2. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3. เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น 
 4. เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
เป้ำหมำย 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรีต าบลยางหล่อ ประกอบด้วย  

1. นายกเทศมนตรีต าบลยางหล่อ มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีต าบลยางหล่อ  
2. นายกเทศมนตรีต าบลยางหล่อ มอบหมายให้ปลัดเทศบาลต าบลยางหล่อ 

สถำนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลยางหล่อ 
วิธีด ำเนินกำร 
 1. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ 
สั่งการ 
 2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ 
ถือปฏิบัติ 
 3. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
 



งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลยางหล่อ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 
 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3. กระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น 
 4. ลดผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบในต าแหน่ง
หน้าที่ราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน 
หลักกำรและเหตุผล 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน      
ซึ่งเทศบาลต าบลยางหล่อ ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวล าภู เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
เทศบาลจังหวัดหนองบัวล าภู ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล  

ดังนั้น เพ่ือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินของพนักงานเทศบาลเกิดความโปร่งใส เทศบาลต าบลยางลหล่อ     
จึงได้จัดท ากิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
เป้ำหมำย 
 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลยางหล่อ 
สถำนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลยางหล่อ 
วิธีด ำเนินกำร 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลยางหล่อ โดยประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการ 
 2. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลยางหล่อ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
ของเทศบาลต าบลยางหล่อพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลยาง
หล่อ เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวล าภู 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวล าภู 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 2 ช่วง 

1. ช่วงมีนาคม - เมษายน (รอบการประเมินครั้งที่ 1 ตุลาคม - มีนาคม)  
2. ช่วงกันยายน - ตุลาคม (รอบการประเมินครั้งที่ 2 เมษายน - กันยายน) 

งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส่วนราชการ (ส านักปลัดเทศบาลต าบลยางหล่อรวบรวม) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

 



2.2.2 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำรจัดหำพัสดุ กำรใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สนิของทำงรำชกำร โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่ำง
เคร่งครัด 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
หลักกำรและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ก าหนดให้เทศบาลต าบลมีอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชำชนโดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนใน
กำรจัดท ำ แผนพัฒนำเทศบำล กำรจัดท ำงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรตรวจสอบ กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ทั้งนี ้ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับว่ำด้วยกำรนั้น และ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด หน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม โดยการจัดบริการสาธารณะด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีให้ดีขึ้น ประกอบ
กับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี พ.ศ. 2546 ก าหนดให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือจะท าให้ทราบว่าการบริหารราชการบรรลุเป้าหมายหรือไม่ เพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดบริการสาธารณะให้บรรลุเป้าหมาย ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้  
 ดังนั้น เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เทศบาลต าบลยางหล่อ จึงได้จัดท ากิจกรรมกิจกรรมควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง 
 2. เพ่ือลดข้อผิดพลาดในด้านการบริหารงบประมาณ ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
เป้ำหมำย 
 เทศบาลต าบลยางหล่อ 
สถำนที่ด ำเนินกำร 
 กองคลังเทศบาลต าบลยางหล่อ 
วิธีด ำเนินกำร 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลังเทศบาลต าบลยางหล่อ 
 
 



ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือ
ที่เก่ียวข้อง 
 2. ลดข้อผิดพลาดในการบริหารงบประมาณ ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

2. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมกำรพัฒนำแผนและกระบวนกำรจัดหำพัสดุ 
หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งก าหนดให้
มีการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชน และการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม
และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลยางหล่อ จึงได้จัดท ากิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 2. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 3. เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 4. เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
เป้ำหมำย 

การจัดท าจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ 
สถำนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลยางหล่อ 
วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2. จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวนงบประมาณ 
 3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 5. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6. เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลังเทศบาลต าบลยางหล่อ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 2. มีข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 3. มีข้อมูลด้านปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรายงานต่อผู้บริหาร 
 4. มีข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 



3. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรจัดซื้อ - จัดจ้ำง 
หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 ที่ก าหนดให้
การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทาง
สังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน  
เนื่องจากเทศบาลต าบลยางหล่อ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้ง
ในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี ความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้น เพ่ือให้มีการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น เทศบาลต าบลยางหล่อ จึงได้จัด
กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
ของเทศบาลต าบล 
 2. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
เป้ำหมำย 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9)       
พ.ศ. 2553 
สถำนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลยางหล่อ 
วิธีด ำเนินกำร 
 1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 



ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลังเทศบาลต าบลยางหล่อ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาล 
 2. การปฏิบัติราชการ มีความโปร่งใสในสามารถ และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2.2.3 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรให้บริกำรสำธำรณะ/บริกำรประชำชน เพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจแก่
ประชำชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อมำตรกำร : มำตรกำรจัดท ำคู่มือประชำชนตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำ 
            อนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 
หลักกำรและเหตุผล 

ปัจจุบันนี้มีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ านวนมาก อีกทั้งในการอนุญาตบางเรื่องจะ มีกฎหมายหลาย
ฉบับที่มีความเชื่อมโยงผูกพันกัน การประกอบกิจการของประชาชนภาคเอกชนหรือ ประชาชนต่างๆ ก็จะต้องขอ
อนุญาตในการด าเนินการเรื่องดังกล่าวจากส่วนราชการหลายแห่ง นอกจากนี้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต
บางฉบับไม่ได้มีการก าหนดระยะเวลา ก าหนดรายละเอียดของเอกสาร และหลักฐานที่จ าเป็นที่จะต้องใช้ยื่นเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา รวมถึงไม่ได้มีการก าหนดขั้นตอนในการพิจารณาของ เจ้าหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน จนท าให้เป็น
การสร้างภาระและเป็นอุปสรรคต่อประชาชนในการยื่นค าขออนุญาตเพ่ือด าเนินการต่างๆ ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายกลางที่จะก าหนด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตให้มีความชัดเจน รวมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพ่ือรับค าร้อง
และศูนย์รับค าขออนุญาต ณ จุดเดียว เพ่ือให้การบริการและข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาต ซึ่งจะเป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนตามหลักของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558  เทศบาลต าบลยางหล่อ เพ่ือจึงได้จัดท ามาตรการจัดท าคู่มือประชาชนตาม
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 
 2. เพ่ือให้เทศบาลต าบลยางหล่อมีมาตรฐานในการให้บริการประชาชน 

3. เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการรับบริการจากเทศบาลต าบลยางหล่อ 
เป้ำหมำย 
 จัดท าคู่มือประชาชนตามกระบวนงานที่เทศบาลต าบลยางหล่อให้บริการ 
สถำนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลยางหล่อ 
วิธีด ำเนินกำร 
 1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

2. รวบรวมข้อมูลกระบวนการงานทีเ่ทศบาลต าบลยางหล่อให้บริการ 
 3. ส่วนราชการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน โดยการก าหนดรายละเอียดกระบวนงาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอน
ระยะเวลาการให้บริการ แบบค าขอ ฯลฯ 
 4. ประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลยางหล่อ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
 



งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส่วนราชการ (ส านักปลัดเทศบาลต าบลยางหล่อรวบรวม) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. เพ่ือเป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 
 2. เพ่ือให้เทศบาลต าบลยางหล่อมีมาตรฐานในการให้บริการประชาชน 

3. เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการรับบริการจากเทศบาลต าบลยางหล่อ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
2.3.1 มีกำรจัดท ำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลำกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริกำรประชำชน

รำยละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรและในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนหรือลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการ
รับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนมากที่สุด  
 ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เทศบาลต าบลยางหล่อ จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุง
กระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 2. เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3. เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 4. เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
เป้ำหมำย 
 1. ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานขององค์การให้สั้นลง 
 2. ประชาชนผู้ใช้บริการ 
 3. ผู้บริหารท้องถิ่นมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
สถำนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลยางหล่อ 
วิธีด ำเนินกำร 
 1. แต่งตัง้คณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 3. ประกาศการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดง
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป 
 4. มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ 
 5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 



ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส่วนราชการ (ส านักปลัดเทศบาลต าบลยางหล่อรวบรวม) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. สามารถลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชนได ้
 2. ประชาชนมีความสะดวกในการใช้บริการ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ 
 4. สามารถปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.2 มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ปฏิบัติรำชกำรแทนหรือกำร
ด ำเนินกำรอ่ืนใดของผู้มีอ ำนำจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. มำตรกำร : มำตรกำรกำรมอบอ ำนำจอนุมัติ อนุญำต สั่งกำร เพื่อลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร 
หลักกำรและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพ่ือ
เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่
การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การ
อ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่ง
เป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เทศบาลต าบลยางหล่อ จึงจัดท ามาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต 
สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลยางหล่อ ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
เป้ำหมำย 
 คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลต าบลยางหล่อ หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
สถำนทีท่ี่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลยางหล่อ 
วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาลต าบลยางหล่อ หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 2. ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 3. ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลยางหล่อ ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน 
ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส่วนราชการ (ส านักปลัดเทศบาลต าบลยางหล่อรวบรวม) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนินกิจกำร กำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำสมหำมงคลวันวันพ่อ - วันแม่แห่งชำติ 
หลักกำรและเหตุผล 
  สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่มีความส าคัญอีกสถาบันหนึ่ง โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ในราช จักรีวงศ์รัชกาลที่  9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถเป็นพระราชินีนาถ โดยถือเอาวันคล้ายวันพระราชสมภพ คือในวันที่ 5 ธันวาคมและวันที่     
12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของทั้งสองพระองค์ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและน้อมร าลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ ที่ปกครองไพร่ฟ้าประชาชนด้วยหลักทศพิธราชธรรม ตลอดรัชสมัยของพระองค์ทรงบ าเพ็ญพระ
ราชกรณีกิจน้อยใหญ่นานัปการ ทรงตรากตร าพระวรกายเพ่ือความสุขสวัสดีแก่ปวงประชาราษฎร์ตลอดมา 
พระองค์เป็นเสมือนร่มโพธิ์ทองที่ปกเกล้าปกกระหม่อมประชาชนคนไทยให้อยู่ด้ วยความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา 
โดยรัฐบาลได้ประกาศให้วันส าคัญท้ังสองเป็นวันพ่อ และวันแม่แห่งชาติ จึงนับว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งของประชาชนที่
จักได้ร่วมกันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ 
อีกทั้ง รวมทั้งเพ่ือประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดี (พ่อ - แม่ดีเด่น) ให้เป็นที่ประจักษ์แก่
สาธารณชน 
  ดังนั้น เพ่ือเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของทั้งสอง
พระองค ์เทศบาลต าบลยางหล่อ จึงไดโ้ครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวัน วันพ่อ - วันแม่ 
ร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างทุกหน่วยงาน นักเรียน 
นักศึกษา พ่อค้าประชาชน และกลุ่ม พลังมวลชนทุกกลุ่มในเขตเทศบาลต าบลยางหล่อ  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ส านึกในสถาบันพระมหากษัตริย์  
2. เพ่ือให้ประชาชนชาวได้ร่วมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 

  3. เพ่ือประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดี (พ่อ - แม่ดีเด่น) ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน 
 4. เพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคีในประชาชนทุกหมู่เหล่า 
เป้ำหมำย 

๑. คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา ทต., ก านัน, สารวัตรก านัน , แพทย์ประจ าต าบล, ผู้ใหญ่บ้าน ,     
   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าชุมชน           
2. ข้าราชการ, พนักงานเทศบาล, พนักงานจ้าง และลูกจ้างหน่วยงานของรัฐในเขตต าบลยางหล่อ 

 ๓. กลุม่แม่บ้าน, กลุ่มสตรี , กลุ่มผู้สูงอายุ, สมาชิก อปพร., กลุ่มพลังมวลชนทุกกลุ่ม , บริษัท, ห้างร้าน,    
   พ่อค้า, เยาวชน, นักเรียน, นักศึกษา                     
4. ประชาชนในเขตต าบลยางหล่อ และต าบลใกล้เคียง      

วิธีด ำเนินกำร 

      ๑. ประชุมหารือระหว่าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน หัวหน้า
ส่วนราชการ พนักงานเทศบาล  
      ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานและประชาสัมพันธ์โครงการ 
      ๓. ด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ฯลฯ 
      6. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 



ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
สถำนที่ด ำเนินงำน 
  ต าบลยางหล่อ 
งบประมำณด ำเนินกำร 
 จ านวน 387,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลยางหล่อ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ประชาชนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ส านึกในสถาบันพระมหากษัตริย์  
2. ประชาชนชาวได้ร่วมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 

  3. ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดี (พ่อ - แม่ดีเด่น) ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน 
 4. เกิดความรักความสามัคคีในประชาชนทุกหมู่เหล่า



 

2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 
2.5.1 ด ำเนินกำรให้มีข้อตกลงระหว่ำงบุคลำกรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ 

สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และกำรบริหำรรำชกำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมกำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลต ำบลยำงหล่อ 
หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบ
ของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความ   
ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง ข้อแนะน าแนวทางและวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดเกี่ยวกับเรื่องการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดต่อ
ภารกิจของรัฐ ซึ่งได้ก าหนดประเด็นเรื่องการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 ดังนั้น เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิ จ คุณภาพการ
ให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ เทศบาลต าบลยางหล่อ จึงได้จัดให้มีการ
จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 2. เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง ตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 
 4. เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
เป้ำหมำย 

ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง และส านักปลัด 
วิธีด ำเนินกำร 
 1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจหัวหน้าส่วนราชการ 
 2. รวบรวมข้อมูลจัดเตรียมท า (ร่าง) ข้อตกลงปฏิบัติราชการ 

3. พิจารณาความเหมาะสมข้อตกลงปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ 
4. ลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการเป็น   

ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
5. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง    

ตามตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 
 
 



-  มิติที่ ๑  มิติด้านผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
  -  มิติที่ ๒  มิติด้านคุณภาพการบริการ 
  -  มิติที่ ๓  มิติด้านความคุ้มค่าของภารกิจ  
  -  มิติที่ ๔  มิติด้านความพึงพอใจของประชาชน 

6. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
สถำนที่ด ำเนินงำน 
  เทศบาลต าบลยางหล่อ 
งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส่วนราชการ (ส านักปลัดเทศบาลต าบลยางหล่อรวบรวม) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 2. หน่วยงานระดับส านัก/กอง เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3. มีแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 4. หน่วยงานระดับส านัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.2 มีกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำร จังหวัด อ ำเภอ ที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่เพื่อ
กำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมให้ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่เพื่อกำร 
          ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หลักกำรและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลยางหล่อ ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาล เนื่องจากเห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัย
ส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยง
จากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว เทศบาลต าบลยางหล่อ ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบ
ภายในด้วย 
 การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี      
ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อ
ทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยังส านักการตรวจ
เงินแผ่นดิน แต่ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจง
เหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับ
ส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด  ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล 
 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานเป็นไปตามระเบียบ เทศบาล
ต าบลยางหล่อ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2. เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป้ำหมำย 
 ทุกส่วนราชการเทศบาลต าบลยางหล่อ 
สถำนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลยางหล่อ 
วิธีด ำเนินกำร 
 1. ทุกส่วนราชการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคมุ ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลยางหล่อ 
 2. ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบฯ ภายในก าหนด 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลังเทศบาลต าบลยางหล่อ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. เทศบาลต าบลยางหล่อ มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2. เทศบาลต าบลยางหล่อ มีมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.3 ด ำเนินกำรให้มีเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่ำวหำบุคลำกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ 

1. ชื่อมำตรกำร : มำตรกำรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 
หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยเทศบาลต าบลยางหล่อ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลต าบลยางหล่อ จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต พร้อมทั้ง
ก าหนดผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าเทศบาลต าบลยางหล่อขึ้น  
วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
เป้ำหมำย 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
สถำนทีด่ ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลยางหล่อ 
วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต 

2. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 2. จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลยางหล่อ 
 3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใส
และเป็นธรรม 
 4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลยางหล่อให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถ
เข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลยางหล่อ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ เทศบาลต าบลยางหล่อ 
ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลยางหล่อ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

 



มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 

1. ชื่อมำตรกำร : มำตรกำรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำลต ำบลยำงหล่อ 
หลักกำรและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของ
หน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดู
ข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ และมีผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและ
หน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการ
รักษาประโยชน์ของตนต่อไป เทศบาลต าบลยางหล่อ จึงได้มาตรการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลยาง
หล่อขึ้น  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
 2. เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลยางหล่อ 
เป้ำหมำย 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลยางหล่อ จ านวน 1 แห่ง 
สถำนที่ด ำเนินกำร 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลยางหล่อ (ภายในที่ท าการเทศบาลต าบลยางหล่อ) 
วิธีด ำเนินกำร 
 1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 3. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตาม
รายการทีก่ าหนด 
 4. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 5. มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 6. มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 



ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลยางหล่อ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริงได ้ 
 2. มีช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลยางหล่อเพ่ิมข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



2. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำ เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 
          พ.ศ. 2540 

หลักกำรและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหาร
จัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่จ าเป็นต้องมีใน
ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้ เกิดความโปร่งใสในการท างานคือการ
เปิดเผยข้อมูล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลว่าในระบอบ
ประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ
เป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น  
 ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เทศบาลต าบลยางหล่อ จึงได้จัดท ากิจกรรมเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา 
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ขึ้น  
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา ตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ความโปร่งใสในการท างาน 

2. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการประชุม อบรม สัมมนามีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
เป้ำหมำย 
 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างเทศบาลต าบลยางหล่อ 
สถำนที่ด ำเนินกำร 
 สถาบัน/หน่วยงานที่จัดประชุม อบรม สัมมนา 
วิธีด ำเนินกำร 
 1. ส ารวจตรวจสอบจัดการประชุม อบรม สัมมนาในหลักสูตรหรือหัวข้อที่เก่ียวข้อง 
 2. ก าหนดตัวบุคลากรเพ่ือเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา 
 3. เข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา 
 4. รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา 
 5. การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมำณด ำเนินกำร 
 ตั้งไว้ จ านวน 10,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส่วนราชการ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผู้เข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา มีตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการท างาน 

2. ผู้เข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 



3.1.2 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน   
กำรจัดหำพัสดุ กำรค ำนวณรำคำกลำง รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรที่กฎหมำย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบและตรวจสอบได้ 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทำงเว็บไซต์ 
หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจ ได้
ง่ายและสะดวก เทศบาลต าบลยางหล่อจึงได้จัดท ากิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างทาง
เว็บไซต์ขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

2. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
 3. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่หลากหลาย 
 4. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก 
 เป้ำหมำย 
 ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลยางหล่อ 
สถำนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลยางหล่อ 
วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดเตรียมข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2. อัพโหลดข้อมูลลงเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลยางหล่อ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลังเทศบาลต าบลยางหล่อ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. เทศบาลต าบลยางหล่อด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ส าคัญและเข้าถึงง่ายขึ้น 
 3. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่หลากหลาย 
 4. ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 

 

 



3.1.3 มีกำรปิดประกำศ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่เป็นประโยชน์กับกำรมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชำชน 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร (มุมควำมรู้) 
หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ 
ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสังคม (Social Media) การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์
ต่างๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ  

ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจ
หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ง่ายและสะดวก และมีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่
ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุม เทศบาล
ต าบลยางหล่อ จึงได้จัดท ากิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (มุมความรู้) ขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

2. เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 3. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก 
เป้ำหมำย 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (มุมความรู้) 
สถำนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลยางหล่อ 
วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดเตรียมข้อมูลต่างๆ 
 2. อัพโหลดข้อมูลลงเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลยางหล่อ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลยางหล่อ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. เทศบาลต าบลยางหล่อสามารถด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ได ้

2. มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 3. ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 

  

 



3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 
3.2.1 มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ในกำรด ำเนินกิจกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพำะกำรด ำเนินกิจกำรที่จะมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ และสุขอนำมัยของ
ประชำชนในท้องถิ่น 

1. ชื่อมำตรกำร : มำตรกำรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ - ร้องเรียน 
หลักกำรและเหตุผล 
 เทศบาลต าบล เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการบริการ
ประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง ซึ่งในบางครั้งการด าเนินงานภายใต้ภารกิจ หรือผลกระทบจากการด าเนินการอ่ืนๆ ภายในต าบล
อาจจะเกิดเป็นความเดือดร้อนของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเอกชนต่อเอกชน หรือเอกชนต่อหน่วยงานของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องทุกข์ - ร้องเรียน เทศบาลต าบลยาง
หล่อ จึงได้จัดท ามาตรการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ - ร้องเรียนขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
 2. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ เทศบาลต าบลยางหล่อ 
 3. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลต าบลยางหล่อกับประชาชนในพื้นท่ี 
เป้ำหมำย 
 การจัดตั้งศูนยร์บัเรื่องราวร้องทุกข์ - ร้องเรียนของเทศบาลต าบลยางหล่อ 
สถำนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลยางหล่อ 
วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องทุกข ์- ร้องเรียน 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข ์- ร้องเรียน 
 3. น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและ
เร่งด่วน 
 4. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลยางหล่อ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
 2. ประชาชนมีความสะดวกสบายในการติดต่อราชการ ณ เทศบาลต าบลยางหล่อ 
 3. เทศบาลต าบลยางหล่อกับประชาชนในพื้นท่ีมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 
 



3.2.2 มีชอ่งทำงให้ประชำชนในท้องถิ่นสำมำรถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

1. ชื่อมำตรกำร : มำตรกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ - ร้องเรียน และกระดำนถำมตอบบนเว็บไซต์ 
หลักกำรและเหตุผล 
 เทศบาลต าบล เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการบริการ
ประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง ซึ่งในบางครั้งการด าเนินงานภายใต้ภารกิจ หรือผลกระทบจากการด าเนินการอ่ืนๆ ภายในต าบล
อาจจะเกิดเป็นความเดือดร้อนของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเอกชนต่อเอกชน หรือเอกชนต่อหน่วยงานของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องทุกข์ - ร้องเรียน เทศบาลต าบลยาง
หล่อ จึงได้จัดท ามาตรการรับเรื่องราวร้องทุกข์ - ร้องเรียนและและกระดานถามตอบบนเว็บไซต์ขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้มีช่องทางรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 2. เพ่ืออ านวยความสะดวก และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการติดต่อราชการ 
 3. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลต าบลยางหล่อกับประชาชนในพื้นท่ี 
เป้ำหมำย 
 การจัดท าเมนูเรื่องราวร้องทุกข์ - ร้องเรียน  
สถำนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลยางหล่อ 
วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดท าเมนูการรับเรื่องราวร้องทุกข์ - ร้องเรียน ของเทศบาลต าบลยางหล่อ  

2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบรับเรื่องร้องทุกข์ - ร้องเรียน  
 3. น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและ
เร่งด่วน 
 4. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลยางหล่อ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. มีช่องทางรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 2. ประชาชนมีความสะดวก และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการติดต่อราชการ 
 3. เทศบาลต าบลยางหล่อกับประชาชนมีความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 
 
 



3.2.3 มีรำยงำนหรือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ประชำชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทรำบถึงกำรได้รับ
เรื่อง ระยะเวลำ และผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมรำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องทุกข์ - ร้องเรียนรับทรำบ 
หลักกำรและเหตุผล 
 เทศบาลต าบล เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการบริการ
ประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง ซึ่งในบางครั้งการด าเนินงานภายใต้ภารกิจ หรือผลกระทบจากการด าเนินการอ่ืนๆ ภายในต าบล
อาจจะเกิดเป็นความเดือดร้อนของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเอกชนต่อเอกชน หรือเอกชนต่อหน่วยงานของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องทุกข์ - ร้องเรียน เทศบาลต าบลยาง
หล่อ จึงได้จัดท ากิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องทุกข์ - ร้องเรียนรับทราบขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
 2. เพ่ืออ านวยความสะดวก และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการติดต่อราชการ 
 3. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลต าบลยางหล่อกับประชาชนในพื้นที ่
เป้ำหมำย 
 ผู้ร้องร้องทุกข ์- ร้องเรียนทุกราย 
สถำนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลยางหล่อ 
วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
 3. รับแจ้งจากทุกช่องทางการรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ - ร้องเรียนของเทศบาลต าบลยางหล่อ 
 4. ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องทุกข์ - ร้องเรียน และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
 5. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  
งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส่วนราชการ (ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลยางหล่อรวบรวม) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
 2. ประชาชนมีความสะดวก และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการติดต่อราชการ 
 3. เทศบาลต าบลยางหล่อกับประชาชนในพื้นท่ีมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 
 
 



3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ กำรจัดท ำงบประมำณ 

1. ชื่อมำตรกำร : - มำตรกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลต ำบล 
   - มำตรกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำลต ำบล 
หลักกำรและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งองค์กรในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบล มีหน้าที่ในการจัดท าร่างแผนพัฒนาและพิจารณาร่างแผนพัฒนา 
 ดังนั้น เพ่ือให้มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เทศบาลต าบลยางหล่อ  
จึงได้จัดท ามาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ตัวแทนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท า /พิจารณาร่าง
แผนพัฒนา 

2. เพื่อด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
เป้ำหมำย 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

- แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สถำนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลยางหล่อ 
วิธีด ำเนินกำร 

1. จดัประชุมประชาคมเพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. เข้าร่วมประชุมตามวาระการประชุมที่ก าหนด 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) ตามวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี 
งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลยางหล่อ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท า/พิจารณาร่างแผนพัฒนา 

2. สามารถด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได ้
 
 



3.3.2 ด ำเนนิกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดหำพัสดุ 

1. ชื่อมำตรกำร : มำตรกำรแต่งตั้งตัวแทนประชำคมเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง 
หลักกำรและเหตุผล 
 ตามที่เทศบาลต าบลยางหล่อ ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้านการจัดซื้อ  
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ตัวแทนประชาคม) ให้มี
ส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลต าบลยางหล่อ เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วน
รว่มเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคา เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
 ดังนั้น เพ่ือให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมในการด าเนินการของเทศบาลต าบล และส่งเสริมการป้องกัน
ทุจริต เทศบาลต าบลยางหล่อ จึงได้จัดท ามาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้างขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้มีกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านตัวแทนประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลยางหล่อ 
ตามมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลต าบล 
เป้ำหมำย 
 ตัวแทนประชาคม 
วิธีกำรด ำเนินกำร 
 1. ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านตัวแทนประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบล เช่น ให้ตัวแทน
ประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
 2. ชี้แจงท าความเข้าใจตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้
ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลังเทศบาลต าบลยางหล่อ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 
 2. ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 



3.3.3 ด ำเนนิกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

1. ชื่อมำตรกำร : มำตรกำรกำรแต่ตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
หลักกำรและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่น ต้องด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็น
กระบวนการติดตามและประเมินการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่อไป 
 ดังนั้น เ พ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งองค์ประกอบมีตัวแทนจากประชาคมท้องถิ่นร่วมเป็น
คณะกรรมการเพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผล เทศบาลต าบลยางหล่อ จึงได้จัดท ามาตรการการแต่ตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการ และเป็นการเฝ้าระวังการ
ทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลต าบลยางหล่อ 
 3. เพ่ือด าเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
เป้ำหมำย 
 ตัวแทนประชาคม 
สถำนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลยางหล่อ 
วิธีด ำเนินกำร 

1. จัดประชุมประชาคมเพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 3. เข้าร่วมประชุมติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งรายงานผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงาน
ต่อสภาและประกาศให้ประชาชนรับทราบ ปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) ตามวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี 
งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลยางหล่อ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. สามารถด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ประชาชนมีส่วนร่วมของในการตรวจสอบการ และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตาม
ภารกิจของเทศบาลต าบลยางหล่อ 
 3. มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 



มิติที่ 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด 
4.1.1 มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับดูแล 

1. ชื่อมำตรกำร : มำตรกำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี 
หลักกำรและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ 
ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน า
แผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  

ดังนั้น เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนว
ทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ 
ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  เทศบาลต าบล
ยางหล่อ จึงได้จัดท ามาตรการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 
 2. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
 3. เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
เป้ำหมำย 
 ทุกส่วนราชการ 
สถำนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลยางหล่อ 
วิธีกำรด ำเนินกำร 
 1. จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 2. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ 
 3. ตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 4. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 



ผู้รับผิดชอบ 
 ผู้รับผิดชอบตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลยางหล่อ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. สามารถจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ได ้
 2. สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนดได ้
 3. ส่วนราชการสามารถทราบระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2. ชื่อมำตรกำร : มำตรกำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน 
หลักกำรและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบลยางหล่อ   จึงได้จัดท า
มาตรการจัดท ารายงานการควบคุมภายในขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร 
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบตามแบบที่ระเบียบฯ 
ก าหนด 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินตามก าหนด 
เป้ำหมำย 
 ทุกส่วนราชการ 
สถำนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลยางหล่อ 
วิธีด ำเนินกำร 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 
 ผู้รับผิดชอบตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลยางหล่อ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สามารถติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรได้ 
 2. รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
 3. รายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินตามก าหนด 
 
 



4.1.2 มีกำรติดตำมประเมินระบบควบคุมภำยใน โดยด ำเนินกำรให้มีกำรจัดท ำแผนกำรปรับปรุงหรือ
บริหำรควำมเสี่ยง และรำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับดูแล 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
หลักกำรและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์     
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ   
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทาง
ราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่
สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี  ควรเป็นระบบ
การควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุก
ระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุ
ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงาน   
ทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น        
และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 ดังนั้น เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน เทศบาลต าบลยางหล่อจึงได้จัดท ากิจกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
เป้ำหมำย 
 1. ทุกส่วนราชการ 

2. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
สถำนทีด่ ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลยางหล่อ 
 
 
 



วิธีด ำเนินกำร 
 1. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 2. ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจ 
 3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส่วนราชการ 
งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1. การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด
และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้าน
อ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3. บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำรตำม
ช่องทำงท่ีสำมำรถด ำเนินกำรได้ 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงบประมำณ กำรรับ-จ่ำยเงิน 
กำรหำประโยชน์จำกทรัพย์สินของทำงรำชกำร 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินให้ประชำชนได้รับทรำบ 
หลักกำรและเหตุผล 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่ งการ วิธีการท างานต้อง
อยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความ
สะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน       
การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน 

ดังนั้น เพ่ือให้มีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เทศบาลต าบลยางหล่อ จึงได้จัดท า
กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 2. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3. ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างาน
ขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้อง 
เป้ำหมำย 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลยางหล่อ 
สถำนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลยางหล่อ 
วิธีด ำเนินกำร 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่ แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ เทศบาลต าบลยางหล่อภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงาน
แสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศ
ส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลังเทศบาลต าบลยางหล่อ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. สามารถปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 2. สามารถใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3. สามารถบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างาน
ขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้อง 
 



4.2.3 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรจัดหำพัสดุ 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมกำรจัดหำคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำกตัวแทนชุมชน 
หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และระบบธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ได้ก าหนดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้า
มาร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เสนอแนะ ปรึกษา และวางแผนร่วมกัน สามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการ เทศบาลต าบลยางหล่อ จึงได้จัดท ากิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชนขึ้น  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลต าบล
ยางหล่อ 
 2. เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลต าบลยางหล่อมให้เกิดการพัฒนาได้
อย่างคุ้มค่า 
เป้ำหมำย 
 ตัวแทนภาคประชาชนในพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลยางหล่อ 
สถำนที่ด ำเนินกำร 
 เทศบาลต าบลยางหล่อ 
วิธีด ำเนินกำร 
 1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 2. จดัท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
 3. ชี้แจงความเข้าใจแก่คณะกรรมการฯ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลังเทศบาลต าบลยางหล่อ 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลต าบลยางหล่อ 
2. สามารถป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลต าบลยางหล่อให้เกิดการ

พัฒนาได้อย่างคุ้มค่าได้ในระดับหนึ่ง 
 



4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้

เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนระเบียบ กฎหมำยท้องถิ่น ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่น 
หลักกำรและเหตุผล 
 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ 
ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มัก
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย 
ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้
การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยง
กับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เ พ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภา เทศบาลต าบล เ พ่ิมพูนความรู้  ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต เทศบาลต าบลยางหล่อ จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เ พ่ือให้คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา เทศบาลต าบล เ พ่ิมพูนความรู้ ความเข้า ใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 2. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 4. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 



เป้ำหมำย 
 คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
สถำนที่ด ำเนินกำร 
 หน่วยงาน/สถาบันที่จัดการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น 
วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดท าโครงการ/แผนงาน 
 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภา ทต.เข้ารับการอบรม 
 3. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 4. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมำณด ำเนินกำร 
 จ านวน 30,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลยางหล่อ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล มีความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
 2. คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3. คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 4. คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



4.3.2 ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรตำม
กระบวนกำร และวิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนของสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล 
หลักกำรและเหตุผล 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ 
และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องท าหน้าที่ของตน
อย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล 
 ดังนั้น เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบล มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน เทศบาลต าบลยางหล่อจึงได้จัดท า
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลขึน้ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการท างาน 
 2. เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3. เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
เป้ำหมำย 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลยางหล่อ 
สถำนที่ด ำเนินงำน 
 เทศบาลต าบลยางหล่อ 
วิธีด ำเนินงำน 
 1 แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น  
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล 

- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด 
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนชุมชน 

- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษาไปสู่การปฏิบัติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลยางหล่อ 
 2. สมาชิกสภาเทศบาลต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง สามารถน าข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล เพ่ือท า
การปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
 
 
 
 
 



งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลยางหล่อ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. สมาชิกสภาเทศบาลต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการท างาน 
 2. เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3. เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4 เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำร
ทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเทศบำลต ำบลยำงหล่อเคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริกำร 
  ประชำชน 
หลักกำรและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและเทศบาลต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่6) พ.ศ. 
2552 มาตรา 66 ก าหนดให้เทศบาลต าบล มีหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
โดยเทศบาลต าบลยางหล่อ มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะ อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการติดต่อราชการของ
ประชาชนและองค์กรอื่นๆ ในเขตพ้ืนที่  

เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหารเทศบาลต าบล และเป็นให้บริการเชิงรุก
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น
ในพ้ืนที ่โดยออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับอ าเภอศรีบุญเรือง หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในเขตอ าเภอศรี
บุญเรือง  เทศบาลต าบลยางหล่อ จึงไดจ้ัดโครงการเทศบาลต าบลยางหล่อเคลื่อนที่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ
ประชาชนขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service)   
 2. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการมาติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน
ด้านต่างๆ 
 3. เพ่ือให้บริการประชาชนของส านักปลัดเทศบาล เกี่ยวกับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไป การรับสมัคร
นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 4. เพ่ือให้บริการประชาชนของกองคลัง เกี่ยวกับการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที ่และภาษีอ่ืนๆ 
 5. เพ่ือให้บริการประชาชนของกองช่าง เกี่ยวกับการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์งานด้าน โครงสร้างพ้ืนฐาน 
การให้ค าปรึกษา ตลอดจนชี้แจงข้อปัญหา และบริการอ่ืนๆ 

6. เพ่ือให้บริการประชาชนของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรคของประชาชน และการขอรับใบอนุญาตกิจการตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

7. เพ่ือให้บริการประชาชนของงานสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
การเปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ การท าบัตรประจ าตัวคนพิการ 

8. เพ่ือเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบลยางหล่อ อ าเภอศรีบุญเรือง หน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน เพ่ือให้บริการประชาชนนอกพ้ืนที่ 

9. เพ่ือให้ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อเทศบาลต าบลยางหล่อ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
เป้ำหมำย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลยางหล่อและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
สถำนที่ด ำเนินกำร 
 ศาลาอเนกประสงคต์ าบลยางหล่อ หมู่ 13 
 



 
วิธีด ำเนินกำร 
 1. ประชุมปรึกษาหารือของคณะท างานด าเนินโครงการ 
 2. ก าหนดแผนปฏิบัติการและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อ าเภอศรีบุญเรือง วัด โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลยางหล่อ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าร่วมโครงการ 
 5. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการ 

๖. จัดเตรียมสถานที่ในการจัดโครงการ 
 ๗. ด าเนินการตามโครงการ ทต.ยางหล่อเคลื่อนที ่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการประชาชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ศาลาอเนกประสงค์ต าบลยางหล่อ หมู่ที่ 13  

8. ประเมินโครงการ 
งบประมำณ 

จ านวน 30,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลยางหล่อ ร่วมกับอ าเภอศรีบุญเรือง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service)   
 2. ประชาชนมีความสะดวกในการมาติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในด้านต่างๆ 

3. ประชาชนมีช่องทางแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์- ร้องเรียนทั่วไป 
4. ประชาชนได้รับบริการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และงานด้านป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
 5. ประชาชนได้รับบริการเกี่ยวกับการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที ่และภาษีอ่ืนๆ 
 6. ประชาชนได้รับบริการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน การให้ค าปรึกษา ตลอดจนชี้แจงข้อปัญหา และบริการ
อ่ืนๆ 

7. ประชาชนได้รับบริการด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค
ของประชาชน และการขอรับใบอนุญาตกิจการตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

8. ประชาชนได้รับบริการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ การเปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ การท าบัตรประจ าตัวคนพิการ 

9. เพ่ือเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบลยางหล่อ อ าเภอศรีบุญเรือง หน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน เพ่ือให้บริการประชาชนนอกพ้ืนที่ 

10. เพ่ือให้ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อเทศบาลต าบลยางหล่อ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
 
 

 
 

 
 
 
 



4.4.2 บูรณำกำรภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรอ ำนวยกำรของศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ ำเภอ 
หลักกำรและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 ข้อ 12 ให้มีสถานที่กลางส าหรับเป็นศูนย์รวบรวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดและประกาศกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องสถานที่กลางส าหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการและการใช้สถานที่กลาง ของศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอศรีบุญเรือง ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง  เทศบาลต าบลยางหล่อ    
จึงได้จัดท าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการอ านวยการของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อด าเนินการตามประกาศของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง สถานที่กลางส าหรับเป็นศูนย์
รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 2. เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในการใช้บริการศูนย์
รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
 3. เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
และตรวจสอบได้ 
 4. เพ่ือเป็นการบูรณาการเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอร่วมกัน 
เป้ำหมำย 
 การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ 
สถำนที่ด ำเนินกำร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอศรีบุญเรืองก าหนด 
วิธีด ำเนินงำน 
 1. น าโครงการเสนอได้รับการเสนอจากส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอให้ผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณา 
 2. บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. จัดท างบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายการอ านวยการของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
 4. ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลง ตามระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 
 5. เบิกจ่ายงบประมาณท่ีสนับสนุน 
 6. รายงานผลการด าเนินการตามโครงการ 
 



ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
งบประมำณด ำเนินกำร 
 จ านวน 19,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลยางหล่อ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. สามารถด าเนินการตามประกาศของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง สถานที่กลางส าหรับเป็น
ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้ 
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน มีความสะดวกในการใช้บริการศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัด
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
 3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดความสะดวกสบาย รวดเร็ว โปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้
 4. บูรณาการเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอร่วมกัน 


