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คํานํา 

 
การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตภายใตยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) สําหรับองคกรปกครองสวนถิ่นฉบับน้ี 

มีวัตถุประสงคเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความรูความเขาใจถึงกรอบและแนวทาง             

การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  อันจะนําไปสู             

การปรับปรุงการดําเนินงานปองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการปองกันขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  ซึ่ งเปรียบเสมือน                  

เปนภูมิคุมกันสําหรับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทํางานใหบังเกิดประโยชน

สุขของประชาชนในทองถิ่น  และไมทําใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความคลางแคลงใจ                 

ในการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  อีกทั้งเปนกลไกสําคัญในการปองกันไมใหมีการ        

ใชอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบไดอีกทางหนึ่งดวย 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตภายใตยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริต  ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) สําหรับเทศบาลตําบลยี่งอ 

สําหรับกรอบการจัดทําแผนการปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครอง           

สวนทองถิ่น  สํานักงาน ป.ป.ช. ไดพัฒนาขึ้นใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยวาดวย          

การปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)และกรอบการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  ประกอบดวย 

มิติท่ี ๑  การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

มิติท่ี ๒  การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 

มิติท่ี ๓  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

มิติที่ ๔  การเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

  



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับองคปกครองสวนทองถิ่นจะเปนประโยชนตอการ

จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และมีสวนชวยใหผูบริหาร

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม

ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  เพื่อบรรลุวิสัยทัศนยุทธศาสตรชาติวาดวย               

การปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่กําหนดวาประเทศไทย    

ใสสะอาด  ไทยทั้งชาติตานทุจริต 

 

 

                                                                                เทศบาลตําบลยี่งอ 

พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
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 สวนที่ 1 

บทนํา 

๑. การวิเคราะหความเสียงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพื่อตองการบงชี้

ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ

หนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มีอยูในปจจุบัน          

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 

 การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแก                

การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญ

เพื่อใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองความตองการของขุมขนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น  แตในทาง

ปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี ้

1. การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจากการละลาย

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2. สภาพหรอืปญหาทีเ่กิดข้ึนจากตัวบุคคล 

3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 

4. สภาพหรอืลกัษณะปญหาของการทจุริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 

5. สภาพหรอืลกัษณะปญหาทีเ่กิดจากการขาดประชาสมัพันธใหประชาชนทราบ 

6. สภาพหรอืลกัษณะปญหาของการทจุริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก

ภาคสวนตาง ๆ 

7. สภาพหรอืลกัษณะปญหาของการทจุริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอทิธิพลทองถิ่น 

 

สาเหตแุละปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้ 

 

1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

แตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมาย               

ที่ไมเขมแข็ง  กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่ง          

ที่ทําใหเกิดการทุจริต 

 2)  สิ่งจูงใจ  เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมนิยม  ทําใหคน              

ในปจจุบันมุงเนนที่สรางความร่ํารวย  ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่ที่มีแนวโนม ที่จะทําพฤติกรรม           

การทุจริตมารกยิ่งขึ้น 



๒ 
 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส  การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้นโดยเฉพาะ

การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาดกลไกการตรวจสอบ

ความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้ 

1) การผูกขาด  ในบางกรณีการดําเนินงานของรัฐ  ไดแก การจัดซื้อ-จัดจางเปนเรื่องของการผูกขาด  

ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาที่              

เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ 

2)  การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม  รายไดไมเพียงพอตอรายจาย  ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง

ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริตเพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้นทําใหเจาหนาที่               

ตองแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่มรายไดพิเศษใหกับตนเอง 

3) การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ  ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนน           

เปนพิเศษถือเปนเครื่องวัดความดีของคน  แตในปจจุบันพบวาคนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง  

และมีความเห็นแกตัวมารกยิ่งขึ้น  แตมองประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่ยึดผลประโยชนสวนรวม 

4) มีคานิยมที่ผิด  ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดีคนที่มีความซื่อสัตยสุจริต               

ยกยองคนที่มีเงิน  คนที่เปนเศรษฐี  มหาเศรษฐี  คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง  ดวยเหตุนี้ผูที่มีคานิยมที่ผิด           

เห็นวาการทุจริตเปนวิธีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดาเห็นคนซื่อเปนเซอเห็นคนโกงเปนคนฉลาดยอมจะทําการทุจริต             

ฉอราษฎรบังหลวงโดยไมมีความละอายตอบุญและบาป  และไมเกรงกลัวตอกฎหมายบานเมือง 

2.  หลักการและเหตุผล   

 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง                

และสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง  โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ  เปนปญหา

ระดับตนๆที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคสวน              

ในสังคมไทย  ไมวาจะเปนภาคการเมือง  ภาคราชการ  โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมอง              

จากภายนอกสังคมวาเปนองคองคที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน

ของทางราชการอยูเสมอ  ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครอง

สวนทองถิ่นอยางยิ่ง  สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเขิงลบสอดคลองกับ           

การจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน  ซึ่งเปนเครื่องมือที่ ใชประเมินการทุจริตคอรรัปชันทั่วโลก                

ที่จัดโดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ  พบคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 -  2558  อยูที่ 35 – 38  

คะแนน  จากคะแนนเต็ม  100  โดยในป 2558  อยูอันดับที่  76  จาก 168  ประเทศ  ทั่วโลก  และเปนอันดับที่  3                

ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย  และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทย              

ป  2559  ลดลง  3  คะแนน  จากป 2558  ไดลําดับที่ 101  จาก  169  ประเทศ  ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวา

ประเทศไทยเปนประเทศที่มีปญหาคอรรัปชันอยูในระดับสูง 



๓ 
 

 แมวาในชวงระยะที่ผานมา  ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามปองกัน                

การทุจริต  ไมวาจะเปนการเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต                    

พ.ศ.2546  การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรรมการปองกันปราบปรามการทุจริต

แหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันการและปราบปรามการทุจริตมาแลว  3  ฉบับ  แตปญหา                

การทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมที่ลดนอยถอยลง  สาเหตุที่ทําใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทย

ประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐานโครงสรางสังคม  ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความสําพันธแนวดิ่ง  หรืออีก

นัยหนึ่งคือพื้นฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลื่อเกื้อกูล  โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นอง

และพวกพอง  ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  ติดความสบาย  ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ  ผนวกกับ

ปจจัยทางดานการทํางานที่ไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน  จึงสงผลใหการทํางานของกลไก

หรือความพยายามที่ไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ  ขาดความเขมแขง 

 ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3  เริ่มจาก            

ป  พ.ศ. 2560  จนถึงป  พ.ศ.2564  ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคมมิติใหม  

ที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐตลอดจน

ประชาชน  ในการพิทักษรักผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศชาติมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน

ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยกําหนดวิสัยทัศน  ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติตานทุจริต               

มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต  ไมนอยกวารอยละ  50  ในป                

พ.ศ. 2564  ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น  การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับ  ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  

เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน  ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริต

ประพฤติมิชอบ  โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน  6  ยุทธศาสตร  ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรที่ 1  สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

 ยุทธศาสตรที่ 2  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

 ยุทธศาสตรที่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  

 ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

 ยุทธศาสตรที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

 ยุทธศาสตรที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruption  Perception  Index  CPI)                                                                                                                            

ดังนั้น  เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  3                        

(พ.ศ. 2560 – 2564)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ

โปรงใส  สรางคานิยม  วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทําแผนการปฏิบัติการปองกัน
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การทุจริต  เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/

มาตรการตางๆ  ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน  อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 

3.  วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 

 1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง  ขาราชการ

ฝายบริหาร  บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงประชาชนในทองถิ่น 

 3) เพื่อใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

(Good  Governance) 

 4) เพื่อสงเสริมการมีบทบาทมีสวนรวม(peoples  participation)และตรวจสอบ(Peoples  audit)             

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

4. เปาหมาย 

 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรสวนทองถิ่น รวมถึงประชาชน            

ในทองถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถิ่น 

ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชนและ

แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ              

ของขาราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและตรวจสอบ

การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น          

ที่มีความเข็มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 

 5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําทุจริตและประพฤติ            

มิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน 
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5. ประโยชนของการจัดทําแผน 

 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการปกครองสวนทองถิ่นรวมถึง

ประชาชนในทองถิ่นที่มีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการตอตาน

การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 

 2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี               

(Good Govermance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 

 3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมือง               

ที่มีจิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 

 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 

5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา            

การทุจริตและประพฤติมิชอบ อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกัน              

เปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2564) 

ชื่อหนวยงาน  เทศบาลตําบลยีง่อ  อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธวิาส 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 2561  ป 2562  ป 2563 ป 2564  

หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

1. การสรางสังคม

ที่ไมทนตอการ

ทุจริต 

1.1  การสราง

จิตสํานึกและความ

ตระหนักแก

บุคลากรทั้ง

ขาราชการการเมือง

ฝายบริหาร

ขาราชการการเมือง

ฝายสภาทองถิ่น

และฝายประจําของ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

1.1.1.(1) โครงการ

บริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

- - - -  

 1.1.1.(2) โครงการ

พัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม 

- - - -  

 1.1.1.(3) โครงการ

สมุดความดีพนักงาน

จาง 

- - - -  

 1.1.1.(4) โครงการ

สงเสริมคุณธรรม

และจริยธรรมในการ

ปองกันการทุจริต 

- - - -  

  1.1.1.(5) โครงการ

ฝกอบรมคุณธรรม 

จริยธรรม แก

ผูบริหาร สมาชิก

สภา และพนักงาน

ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

50,000- 

 

50,000- 

 

50,000- 

 

50,000- 

 

 

 

สวนที่ 2 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ป 2561  ป 2562  ป 2563 ป 2564  

หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

1. การสรางสังคม

ที่ไมทนตอการ

ทุจริต 

1.2 การสราง

จิตสํานึกและ

ความตระหนัก

แกประชาชนทุก

ภาคสวนใน

ทองถิ่น 

1) ปลูกตนไมเพื่อ

เพิ่มพื้นที่สีเขี้ยว ลด

ภาวะโลกรอนในเขต

พื้นที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

- - - -  

  2) โครงการรณรงค

และประชาสัมพันธ

เพื่อสรางจิตสํานึก

การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.-  

  3) โครงการสราง

อาชีพ สรางรายได 

ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

100,000.- 100,000.- 100,000.- 100,000.-  

 1.3 การสราง

จิตสํานึกและ

ตระหนักแกเด็ก

และเยาวชน 

1) โครงการ

คุณธรรมสานสายใย

ครอบครัว 

- - - -  

 2) โครงการพานอง

ทองธรรมะ 

- - - -  

  3) โครงการสราง

ภูมิคุมกันทางสังคม

ใหเด็กและเยาวชน

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น(กิจกรรม โต

ไปไมโกง) 

- - - -  
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564  

หมายเหต ุงบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

 

 

 4) โครงการสราง

ภูมิคุมกันทางสังคม

ใหเด็กและเยาวชน

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น(กิจกรรม

สงเสริมการเรียนรู

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง)          

- - - -  

 รวม จํานวน 3 โครงการ 250,000.- 300,000.- 300,000.- 300,000.-  

2. การบริหาร

ราชการเพื่อ

ปองกันการทุจริต 

2.1 แสดง

เจตจํานงทาง

การเมืองในการ

ตอตานการ

ทุจริตของ

ผูบริหาร 

กิจกรรมประกาศ

เจตจํานงตอตานการ

ทุจริตของผูบริหาร

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

 

- - - -  

 2.2. มาตรการสราง

ความโปรงใสในการ

ปฏิบัติราชการ 

2.2.1(1) มาตรการ

สรางความโปรงใส

ในการบริหารงาน

บุคคล 

- - - - ไมใชงบประมาณ 

  2.2.1.(2) มาตรการ

ออกคําส่ังมอบหมาย

งานของนายก

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ปลัดและ

หัวหนาสวนราชการ 

- - - - ไมใชงบประมาณ 

  2.2.1.(3)กิจกรรม

สรางความโปรงใส

ในการใชการ

พิจารณาเลื่อนขั้น

เงินเดือน 

- - - - ไมใชงบประมาณ 



๙ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564  

หมายเหต ุงบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

  2.2.2.(1) กิจกรรม

ควบคุมการเบิก

จายเงินตามเทศ

บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป 

- - - - ไมใชงบประมาณ 

  2.2.2.(2) กิจกรรมการ

พัฒนาแผนและ

กระบวนการจัดหาพัสดุ 

- - - - ไมใชงบประมาณ 

  2.2.2.(3) กิจกรรม

สรางความโปรงใส

ในการใชจายเงิน

งบประมาณ 

- - - - ไมใชงบประมาณ 

  2.2.2.(4)กิจกรรม

เผยแพรขอมูล

ขาวสารดานการ

จัดซื้อจัดจาง 

- - - - ไมใชงบประมาณ 

  2.2.3.(1) กิจกรรม

การบริการ

สาธารณะและการ

บริการประชาชน

เพื่อใหเกิดความพึ่ง

พอใจแกประชาชน

โดยทัดเทียมกันและ

ไมเลือกปฏิบัติ 

- - - - ไมใชงบประมาณ 

  2.2.3.(2) มาตรการ

ปองกันการทุจริต

และสรางความ

โปรงใสในการ

ดําเนินงานทะเบียน

และบัตรประชาชน 

- - - - ไมใชงบประมาณ 

 



๑๐ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564  

หมายเหต ุงบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

 

 

 2.2.3.(3)กิจกรรม

การจางสํารวจความ

พึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

   13,000 13,000 13,000 13,000  

  2.2.3.(4) กิจกรรม

การใชบัตรคิวในการ

ติดตอราชการ 

- - - -  

  2.2.3.(5) มาตรการ

ยกระดับคุณภาพการ

บริการประชาชน 

- - - -  

 2.3 มาตรการการ

ใชดุลพินิจและใช

อํานาจหนาที่ให

เปนไปตามหลักการ

บริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี 

2.3.1(1) กิจกรรมลด

ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 

- - - - ไมใชงบประมาณ 

  2.3.1(2) มาตรการ

การลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาการปฏิบัติ

ราชการ 

- - - - ไมใชงบประมาณ 

  2.3.2(1) มาตรการ

การมอบอํานาจอนุมัติ 

อนุญาต สั่งการ เพื่อ

ลดขั้นตอนการปฏิบัติ

ราชการ 

- - - - ไมใชงบประมาณ 

  2.3.2(2) มาตรการ

มอบอํานาจของนายก

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

- - - - ไมใชงบประมาณ 

 

 



๑๑ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564  

หมายเหต ุงบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

 

 

 2.3.2(3) มอบ

อํานาจเจาพนักงาน

ทองถิ่นตาม

พระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ.

2522 

- - - - - 

  2.3.2(4 )มาตรการ

การออกคําสั่ง

มอบหมายของ

นายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล และ

หัวหนาสวนราชการ 

- - - - ไมใชงบประมาณ 

 2.4  การเชิดชู

เกียรติแก

หนวยงาน/บุคคล

ในการดําเนินการ

การประพฤติปฏิบัติ

ตนใหเปนที่

ประจักษ 

2.4.1(1) โครงการ

พอดีเดน – แมดีเดน 

- 5,000- 5,000- 5,000-  

  2.4.1(2) กิจกรรม

การมอบประกาศ

เกียรติคุณแกสตรี

ดีเดน 

- 5,000- 5,000- 5,000-  

  2.4.1(3) ยกยองเชิด

ชูเกียรติหนวยงาน/

บุคคลที่ประพฤติ

ปฏิบัติตนใหเปนที่

ประจักษ 

- - - -  

        

 

 



๑๒ 
 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

  2.4.2(1) กิจกรรม

การมอบประกาศ

เกียรติคุณแก

คณะกรรมการ

ชุมชน 

2.4.2 (2) กิจกรรม

ยกยองและเชิดชู

เกียรติแกบุคคล 

หนวยงาน องคกร

ดีเดน ผูทํา

คุณประโยชนหรือ

เขารวมในกิจกรรม

ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

- 

 

 

 

- 

10,000- 

 

 
 

5,000- 

 

 

 

 

10,000- 

 

 
 

5,000- 

10,000- 

 

 
 

5,000- 

 

  2.4.3 (3) กิจกรรม

เชิดชูเกียรติ

ประชาชนผูมีจิต

สาธารณะ 

- 5,000- 5,000- 5,000-  

  2.4.2 (1) กิจกรรม

เชิดชูเกียรติ

ประชาชนผูปฏิบัติ

ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

- 5,000- 5,000- 5,000-  

 



๑๓ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

 2.5  มาตรการ

จัดการกรณีได

ทราบหรือ

ตรวจสอบพบการ

การทุจริต 

2.5.1 (1) มาตรการ 

“จัดทําขอตกลงการ

ปฏิบัติราชการ” 

2.5.1 (2) กิจกรรม 

“การจัดทําขอตกลง

การปฏิบัติราชการ

ขององคกร” 

2.5.2 (1) กิจกรรม

ใหความรวมมือกับ

หนวยตรวจสอบที่ได

ดําเนินการตาม

อํานาจหนาที่เพื่อ

การตรวจสอบ 

ควบคุม ดูแล การ

ปฏิบัติราชการของ

องคกร 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 
 

 

- 

 

- 

 

 
 

 

- 

 

- 

 

 
 

 

 

  2.5.2 (1) มาตรการ 

“ใหความรวมมือกับ

หนวยงานตรวจสอบ

ทั้งภาครัฐและ

องคกรอิสระ” 

- - - -  

  2.5.2. (2) มาตรการ 

“แตงตั้งผูรับผิดชอบ

เกี่ยวกับเรื่อง

รองเรียน” 

 

 

 

 

 

- - - -  

 



๑๔ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การสงเสริม

บทบาทและการมี

สวนรวมของภาค

ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 
 

รวม 

 
 

3.1 จัดใหมีและ

เผยแพรขอมูล

ขาวสารใน

ชองทางที่เปน

การอํานวย

ความสะดวกแก

ประชาชนไดมี

สวนรวม

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการ

ตามอํานาจ

หนาที่ขององค

ปกครองสวน

ทองถิ่นไดทุก

ขั้นตอน 

2.5.3. (3) มาตรการ 

“ดําเนินการเกี่ยวกับ

เรื่องรองเรียน กรณี

มีบุคคลภายนอก

หรือประชาชน

กลาวหาเจาหนาที่

ของเทศบาลตําบล 

ยี่งอวาทุจริตและ

ปฏิบัติราชการตาม

อํานาจหนาที่โดยมิ

ชอบ” 

จํานวน - โครงการ         

6 มาตรการ             

8  กิจกรรม 
 

3.1.1(2) กิจกรรม

การออกระเบียบ

จัดตั้งศูนยขอมูล

ขาวสารของเทศบาล

ตําบลยี่งอ 

3.1.1(3) กิจกรรม

อบรมใหความรูตาม 

พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร

ของราชการ พ.ศ.

2540 

3.1.2(1) มาตรการ

เผยแพรขอมูล

ขาวสารที่สําคัญและ

หลากหลาย 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

35,000 

 

 

- 

 

 
 

50,000- 

 

 
 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

35,000 

 

 

- 

 

 
 

50,000- 

 

 
 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

35,000 

 

 

- 

 
 

 

50,000- 

 
 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมใชงบประมาณ 

 



๑๕ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

  3.1.2(2) กิจกรรม

การเผยแพรขอมูล

ขาวสารดานการเงิน

การคลัง พัสดุ และ

ทรัพยสินของ

เทศบาล และการรับ

เรื่องรองเรียน

เกี่ยวกับการเงินการ

คลัง 

- - - - ไมใชงบประมาณ 

  3.1.3(1) มาตรการ

จัดใหมีชองทางที่

ประชาชนเขาถึง

ขอมูลขาวสารของ

เทศบาลตําบลยี่งอ 

- - - -  

  3.1.3(2) โครงการ   

สื่อประชาสัมพันธ 

- 10,000- 10,000- 10,000-  

 3.2 การรับฟงความ

คิดเห็นการรับและ

ตอบสนองเรื่อง

รองเรียน/รองทุกข

ของประชาชน 

3.2.1(1) โครงการ

จัดประชาคมแผน

ชุมชน 

- - - -  

  3.2.1(2) มาตรการ

ดําเนินงานศูนยรับ

เรื่องราวรองทุกข

เทศบาลตําบลยี่งอ 

- - - - ไมใชงบประมาณ 

  3.2.2(1) มาตรการ

กําหนดขั้นตอน/

กระบวนการเรื่อง

รองเรียน 

- - - -  

   

 

     



๑๖ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

 

 

 3.2.2(2) โครงการ

เทศบาลตําบลยี่งอ

เคลื่อนที่ 

- - - -  

  3.2.3(2) กิจกรรม

รายงานผลการ

ตรวจสอบ

ขอเท็จจริงใหผู

รองเรียน/รองทุกข

รับทราบ 

- - - -  

 3.3 การสงเสริมให

ประชาชนมีสวน

รวมบริหารกิจการ

ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

3.3.1(1) มาตรการ

แตงตั้ง

คณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาล

ตําบลยี่งอ 

- - - -  

  3.3.1(2) โครงการ

ทําแผนพัฒนา

เทศบาล 

30,000- 30,000- 30,000- 30,000-  

  3.3.1(3) การ

สงเสริมและ

สนับสนุนการจัดทํา

แผนชุมชน 

- 30,000- 30,000- 30,000-  

  3.3.2(1) มาตรการ

แตงตั้งตัวแทน

ประชาคมเขารวม

เปนคณะกรรมการ

ตรวจรับงานจาง 

 

 

- - - -  

 



๑๗ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

  3.3.2(1) มาตรการ

แตงตั้งตัวแทน

ประชาคมเขารวม

เปนคณะกรรมการ

ตรวจรับงานจาง 

- - - -  

  3.3.3(1) กิจกรรม

ประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของ

เทศบาลตําบลยี่งอ 

- - - -  

  3.3.3(2) มาตรการ

ตรวจสอบโดย

คณะกรรมการการ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติตาม

หลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีของ

เทศบาลตําบลยี่งอ 

 

- - - -  

 รวม จํานวน  1  โครงการ  

2  มาตรการ  

 1  กิจกรรม 

30,000.- 1200,000.- 30,000.- 30,000.-  

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 
 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

4. การเสริมสราง

และปรับปรุง

กลไกในการ

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการ

ขององคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง

ระบบและรายงาน

การควบคุมภายใน

ตามที่

คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดิน

กําหนด 

4.1..1(1) โครงการ

จัดทําแผนการ

ตรวจสอบภายใน

ประจําป 

- - - -  

4.1.1(2) โครงการ

จัดทํารายงานการ

ควบคุมภายใน 

- - - -  

4.1.2(1) กิจกรรม

ติดตามประเมินการ

ควบคุมภายใน 

- - - - ไมใชงบประมาณ 

  4.1.2(2) มาตรการ

ติดตามประเมินผล

ระบบควบคุมภายใน

เทศบาลตําบลยี่งอ 

- - - -  

 4.2  การ

สนับสนุนใหภาค

ประชาชนมีสวน

รวมตรวจสอบ

การปฏิบัติหรือ

การบริหาร

ราชการตาม

ชองทางที่

สามารถดําเนิน 

การได 

4.2.1 มาตรการ

สงเสริมใหประชาชน

มีสวนรวมตรวจสอบ

กํากับดูแลการ

บริหารงานบุคคล

เกี่ยวกับการบรรจุ

แตงตั้งการโอนยาย 

- - - -  

 4.2.2(1) กิจกรรม

การรายงานผลการ

ใชจายเงินใหประ ชา

ชนไดรับทราบ 

- - - -  
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

  4.2.2(2) กิจกรรม

การมีสวนรวมของ

ประชาชนในการ

ตรวจสอบการรับ 

การจาย และการใช

ประโยชนทรัพยสิน

ของเทศบาลตําบล 

ยี่งอ 

- - - -  

  4.2.3(1) กิจกรรม

การจัดหา

คณะกรรมการจัดซื้อ

จัดจางจากตัวแทน

ชุมชน 

- - - -  

  4.2.3(2) โครงการ

อบรมกรรมการ

ตรวจการจาง 

- 10,000- 10,000- 10,000-  

 4.3 การสงเสริม

บทบาทการ

ตรวจสอบของสภา

ทองถิ่น 

4.3.1(1) โครงการ

อบรมใหความรูดาน

ระเบียบกฎหมาย

ทองถิ่นผูบริหารและ

สมาชิกสภาทองถิ่น 

- 30,000- 30,000- 30,000-  

  4.3.1(2) กิจกรรม

การสงเสริมและ

พัฒนาศักยภาพ

สมาชิกสภาทองถิ่น 

- - - -  

  4.3.2(1) กิจกรรม

สงเสริมสมาชิกสภา

ทองถิ่นใหมีบทบาท

ในการตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของ

ฝายบริหาร 

- - - -  
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

  4.3.2(1) กิจกรรม

การมีสวนรวมในการ

ปฏิบัติงานของ

สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลยี่งอ 

- - - -  

 4.4 เสริมพลังการมี

สวนรวมของชุมชน

และบูรณาการทุก

ภาคสวนเพื่อตาน

การทุจริต 

4.4.1(1) มาตรการ

เฝาระวังการคอรรัป

ชันโดยภาค

ประชาชน 

- - - -  

  4.4.1(2) กิจกรรม

การติดปาย

ประชาสัมพันธกรณี

พบเห็นการทุจริต 

- 5,000- 5,000- 5,000-  

  4.4.2(1) มาตรการ

การสงเสริมและ

พัฒนาเครือขายดาน

การปองกันการ

ทุจริต 

- - - -  

 รวม จํานวน โครงการ - 

1 กิจกรรม  - 

มาตรการ 

- 45,000- 45,000- 45,000-  

 

 

 

 

 

 



๒๑ 
 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 1   

1. ชื่อโครงการ โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกผูบรหิารสมาชิกสภาเทศบาลพนกังานเทศบาลตําบลยี่งอ   

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

การพัฒนาประเทศใหกาวหนา  ประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤติของโลก            

ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน  มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆใหเปนคนดี  ซึ่งมีความเกี่ยวของ

โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ  “เจาหนาที่ของรัฐ”  ซึ่งไดรับมอบหมายภารกิจ

ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน  ใชอํานาจที่ไดรับอยางซื่อสัตย  ตองดูแล  จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับ            

การใหบริการสาธารณะ  การจัดการทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและตอประเทศชาติ 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  เทศบาลตําบลยี่งอ  จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด  

เพื่อตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย  สุจริต  มีจิตสํานึกที่ดี

ในการปฏิบัติงาน  ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชน  จึงไดทําโครงการเสริมสรางคุณธรรมและ

จริยธรรม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของประชาชน 

 

3. วัตตุประสงค 

3.1  เพื่อปลูกจิตสํานึกใหพนักงาน  เจาหนาที่  เทศบาลตําบลยี่งอ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เขาใจหลักธรรม 

ของศาสนา  และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตสวนตัว  และในการ

ปฏิบัติราชการ 

3.2  เพื่อใหพนักงาน  ไดรับการพัฒนาจิตใจ  และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ  เกิดความสํานึกรวม                    

ในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท  ประพฤติตนเปนพลเมืองดี  สรางประโยชนแกครอบครัว  

ประชาชน  และประเทศชาติ  สรางจิตสํานึกในการทําความดี  รูจักการให  การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะ

ประโยชนรวมกัน 

3.3  เพื่อเปนการสรางภาพลักษณที่ดีของเทศบาลตําบลยี่งอ  ในการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรมและ       

ธรรมาภิบาล 

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลตําบลยีง่อ  อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 

สวนที่ 3 
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5. พื้นที่ดําเนินการ 

เทศบาลตําบลยี่งอ  อําเภอยี่งอ  จงัหวัดนราธิวาส 

 

6. วิธีดําเนินการ 

จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรม  แบงเปน  3  แนวทางคือ 

6.1  การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  โดยคณะผูบริหาร  ปลัดเทศบาล  บรรยายให

ความรูแกพนักงาน  เจาหนาที่ 

6.2  จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานที่  สงเสริมใหรูรัก  สามัคคี  เสียสละ  ชวยเหลือ  แบงปนและเห็น

คุณคาของการสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม  เชน  การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม  หรือทําบุญถวายทาน 

แกพระภิกษุสงฆที่ชราภาพ  หรืออาพาธ  เปนตน 

6.3  การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม  และบําเพ็ญประโยชน  ณ  วัดยี่งอ 

 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564 

 

8. งบประมาณดําเนินการ 

50,000.-  บาท 

 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัด  เทศบาลตําบลยี่งอ  อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 

 

10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 

10.1 พนักงาน  เจาหนาที่   มีคุณธรรมจริยธรรม  เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนํา                

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน 

10.2 พนักงาน  เจาหนาที่  ไดรับการพัฒนาจิตใจ  พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณเกิดความสํานึกรวมในการสราง

สังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท  สรางประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาติ  รูจักการให  เสียสละเพื่อ

ประโยชนสวนรวม 

10.3 สรางภาพลักษณที่ดีขององคกร  เสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 2  

1. ชื่อ โครงการรณรงคและประชาสมัพันธเพื่อสรางจิตสํานกึการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. หลักการและเหตุผล  

การจัดการขยะในเขตเทศบาลตําบลยี่งอ  ไดประสบปนหาเกี่ยวกับการบรหิารการจัดการขยะเชนเดี่ยวกับ

หลายๆทองถิ่นที่ไมสามารถบริหารจัดการไดทั้งหมด  ทั่งนีเ้กดิจากการเติบโตของเศรษฐกิจและคานิยมของ

ประชาชนในการซื้ออาหารจากตลาดหรือรานคาตางๆ  เพื่อมาบริโภค  อีกทั้งยงัขาดจิตสํานึกในการดูแลรกัษาความ

สะอาด  การอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม  

3. วัตถุประสงค 

      3.1 เพื่อสรางผูนํา/แกนนําในชุมชน เขตเทศบาลตําบลยี่งอ ใหเกิดความรูความเขาใจในดานการจัดการขยะ

อยางถูกหลักวิชาการ 

 3.2 เพื่อกระตุนใหประชาชนในชุมชนในเขตเทศบาลไดตระหนักและรบัรูความเขาใจเรือ่งการคัดแยกขยะ 

การจัดการขยะมลูฝอยที่ถูกหลกัวิชาการและรับประโยชนในการคักแยกขยะ 

 3.3 เพื่อสงเสริมการคัดแยกขยะจากครัวเรือนเพื่อนํากลับมาใชประโยชนใหม 

 3.4 เพื่อลดปริมาณการผลิตขยะมลูฝอยจากแหลงกําเนิดในแตละครัวเรือน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ผลผลิตประชาชนในเขตชุมชนเขตเทศบาลตําบลยีง่อ  ไดรับกิจกรรมในดานการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูก

หลักวิชาการ  เพือ่ลดปริมาณการผลิตขยะมลูฝอยจากแหลงกําเนิดในแตละครัวเรือนและชุมชน 

ผลลัพธประชาชนในเขตเทศบาลตําบลยี่งอ  มีความรู  ความเขาใจ  ในการคัดแยกขยะจากครัวเรอืนตาม

หลักวิชาการ  และสามารถนําขยะที่ไดกลบัมาใชประโยชนได  และยังสามารถคัดแยกขยะที่เหลือไปกําจัดใหถูกวิธี

ของขยะแตละชนิด   

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลยี่งอ 
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6. วิธีดําเนินการ 

1.วางแผนการปฏิบัติโครงการ 

2.จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

3. จัดอบรม  ทําแผนพับประชาชนสัมพันธเผยแพรความรูเกีย่วกับการคัดแยกขยะในครัวเรือนประชาชน 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 

ประจําปงบประมาณ  (พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณ 100,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 

 กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 

10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 

รอยละความพึงพอใจของประชาชน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 3  

1. ชื่อ  โครงการสรางอาชีพสรางรายไดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 

 ดวยปจจุบันไดเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ สถานประกอบการบางแหงตองเลิกกิจการ บางแหงตองลดจํานวน

คนงานและเลิกจางงาน มีแรงงานถูกเลิกจางบางสวนกลับคืนสูภูมิลําเนา และประสบกับความยากลําบากในการ

ดํารงชีวิตของตนเองและครอบครัว กลุมแมบาน สตรี ผูวางงาน เยาวชนและประชาชนทั่วไป ซึ่งเปนสวนหนึ่ง             

ที่จะชวยเหลือครอบครัวได โดยการใชเวลาวางใหเปนประโยชน อันเปนการปองกันการยุงเกี่ยวกับอบายมุข สิ่งเสพ

ติด อีกทั้งยังสามารถใชความรูระกอบอาชีพเลี้ยงชีพตัวเองและครอบครัวได 

การสงเสริมอาชีพเปนอํานาจหนาที่หลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะตองดําเนนิการฝกอบรมความรู

แกประชาชน ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หมวด 2 การกําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดระบบการสาธารณะ มาตรา 16 ใหเทศบาลเมืองพัทยา และองคการ

บริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบกองสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง (6) 

การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ เทศบาลตําบลยี่งอเปนองคกรหนึ่งที่เล็งเห็นความสําคัญของเรื่อง

ดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน (ทําขนมไทย) หลักสูตรระยะสั้น ใหแกกลุมดังกลาว

ขางตน 

3. วัตถุประสงค 

      1 เพื่อใหกลุมแมบาน สตรี ผูวางงาน เยาวชนและประชาชนทั่วไปใหมีความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ     

อิสระ 

 2 เพื่อใหกลุมแมบาน สตรี ผูวางงาน เยาวชนและประชาชนทั่วไป สามารถนําความรูไปประกอบอาชีพ 

สรางรายไดใหแกตนเองและครอบครัวได 

 3 เพื่อใหกลุมแมบาน สตรี ผูวางงาน เยาวชนและประชาชนทั่วไปใชเวลาวางใหเกิดประโยชนสรางคุณคา

ใหกับตนเอง สังคมและประเทศชาติ 

 4 เพื่อเปนการสรางโอกาสการมีงานทํา การประกอบอาชีพอิสระใหกับประชาชน ใหมีความรูละทักษะฝมือ

ในวิชาชีพ 
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4. เปาหมาย 

 ฝกอบรมอาชีพ (การทําขนมไทย) หลักสูตรระยะสั้นใหกบักลุมแมบาน สตรี ผูวางงาน เยาวชนและ

ประชาชนทั่วไปและผูทีส่นใจการทําขนม ในเขตทศบาลตําบลยี่งอ จํานวน 40 คน 

5. วิธีดําเนินการ 

 1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

 2 ประชุมปรึกษาหารือกบัผูเกี่ยวของในการจัดโครงการฝกอบรม 

 3 ประสานงานหนวยงานเครือขายเพื่อจัดวิทยากรในการใหความรูแกผูเขารับการฝกอบรม 

 4 จัดเตรียมวสัดุ-อุปกรณในการจัดฝกอบรม 

 5 ดําเนินการฝกอบรมตามกําหนดการที่กําหนด 

 6 ประเมินและสรปุผลการดําเนินโครงการ 

6 ระยะเวลาการดาํเนินงาน 

 ประจําปงบประมาณ  (พ.ศ. 2561 – 2564) 

7 สถานที่การดําเนินงาน 

 ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราช ยอนรอยประวัติศาสตรเมืองยีง่อ เทศบาลตําบลยีง่อ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

8.งบประมาณดําเนินการ 

งบประมาณ 100,000 บาท 

9 หนวยงานรับผิดชอบ 

 กองการศึกษา (งานพัฒนาชุมชน) เทศบาลตําบลยี่งอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 1 กลุมแมบาน สตรี ผูวางงาน เยาวชนและประชาชนทั่วไป ไดเรียนรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ 

 2 กลุมแมบาน สตรี ผูวางงาน เยาวชนและประชาชนทั่วไปสามารถนําความรูจากการอบรมไปประกอบ

อาชีพสรางรายไดใหตนเองและครอบครัวได 
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 3 กลุมแมบาน สตรี ผูวางงาน เยาวชนและประชาชนทั่วไปใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สรางคุณคาใหกับ

ตนเอง สงัคมและประเทศชาต ิ

4 ลดปญหาสังคมและอาชญากรรมในพื้นทีจ่ากปญหาการวางงาน 
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 4 

1. ชื่อมาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 

 พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลยี่งอ เปนบุคลากรที่มีความสําคัญ          

ตอองคกรโดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชน          

ตอองคกร และประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัย

สําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพจะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่เปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการ

ทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม            

เพื่อนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใสและการใหบริการที่เปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 

 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 ทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงาน               

ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ีและ

คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร             

ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2556 มาตรา 6 ที่กําหนดให

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น ติองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ              

มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด

นราธิวาส เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ประกาศคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา 

 ดังนั้น เพื่อการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรม

จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส ละตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใส และ

ตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลขน 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 

 3.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบขั้นตอนปฏิบัติงานที่ถูกตองโปรงใสสามารถตรวจสอบได 

 3.3 เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
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4.เปาหมาย/ผลผลิต 

 จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ 

5.พื้นที่ดําเนินการ 

 สํานักงานเทศบาลตําบลยี่งอ 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้งโยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/เงินเดือน 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาสเรื่องหลักเกณฑ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลของเทศบาล 

 6.2 นําหลักเกณฑการบรหิารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 

 6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 

 6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 

 6.5 สรุปผลการดําเนินการบรหิารงาน 

7.ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ประจําปงบประมาณ  (พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

 สํานักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 

 10.1 ผลผลิต 

  -มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ 

  -เจาหนาที่งานบริหารงาบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  



๓๐ 
 

 10.2 ผลลัพธ 

  -ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมนอยกวา 90 %  

  -บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ํากวา 

ระดับ 3 

  -การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ได  
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับ 5 

1.ชื่อมาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลตําบลยี่งอเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหนาที่ 

ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ทั้งที่ เปนหนาที่                  

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2476 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเทศบาลมีหนาที่ตองทํา           

อีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยตางๆ ของเทศบาลนั้น                 

มักจะประสบปญหาดานการอํานวยการความสะดวกในการติดตอราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไมมีการ

กระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก  

กอง และฝายตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนมาไดรับ

ความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ 

สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  

 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2592 มาตรา 40 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงาน 

ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ตองเปนไปเพื่อเพื่อประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบานเมืองที่ดี ตามพระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนด 

ใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอน          

การปฏิบัติงานเกิดความจําเปนประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ           

การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคาตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 มาตรา 48(2) เตรส ที่กําหนด            

ใหนายกเทศมนตรี มีอํานาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล และเปน

ผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางเทศบาล มาตร 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติ

ราชการใหแกรองนายกเทศมนตรีที่ไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได มาตรา 48 

เอกูนวีสติ กําหนดใหปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี 

และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาล ใหเปนไปตามนโยบายและอํานาจหนาที่อื่น ตามที่กฎหมาย 

กําหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธวิาส 

เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดนราธิวาส 
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 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

ตอบสนองความตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก               

จึงจําเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาที่ของเทศบาลขึ้น 

3.วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวด รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง

ความตองการของประชาชน 

 3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 

 3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 

 3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและพฤติมิชอบใน

ตําแหนงหนาที่ราชการ 

4.เปาหมาย/ผลผลิต 

 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 5 ฉบับ 

ประกอบดวยนายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล                

รองปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมาย          

ใหหัวหนาสวนราชการ 

5.พื้นที่ดําเนินการ 

 สํานักงานเทศบาลตําบลยี่งอ 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯขอบังคับและหนังสือสั่งการ 

 6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ

ปฏิบัติ 

 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

 

9. ผูรับผิดชอบ 

 สํานักปลัดเทศบาล 

10. ตั้งชี้ว ัต/ผลลัพธ 

 10.1 ผลผลิต 

  มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 

 10.2 ผลลัพธ 

  -ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ไดรับอยูในระดับดี 

  -ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต 
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 6 

1. ชื่อกิจกรรมสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืน 

 

2. หลักการและเหตุผล 

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลือนขั้นเงินเดือน  เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหาร 

ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน             

ซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลยี่งอไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น

เงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ  ของเรื่องการบริหารงานบุคคล  โดยเฉพาะอยางยิ่ง เรื่องการใชดุลพินิจ                        

ของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล

จังหวีดนราธิวาส  พ.ศ. 2559  ลงวันที่  29  มกราคม  2559  ไดกําหนดใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการเทศบาลตําบลยี่งอ  ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนที่มาของกิจกรรมการสรางความ

โปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 

3. วัตถุประสงค 

เพื่อใหการบรอหารงานบุคคลดานการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 -ขาราชการและลูกจางเทศบาลตําบลยี่งอ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 -สํานักงานเทศบาลตําบลยี่งอ 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตําบลยี่งอ           

โดยแตงตั้งปลัดเทศบาลเปนประธานกรรมการและหัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และขาราชการเทศบาลตําบล

ยี่งอ ที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ 
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 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลยี่งอโดยประกอบดวยประธาน

กรรมการหัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ และขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดที่รับผิดชอบ

งานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ 

 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตําบลยี่งอ          

เพี่อกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาที่ใหคําปรึกษาและเสนอ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ พนักงานเทศบาลตําบลยี่งอ

รวบรวมแลวเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณา              

เลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานเทศบาลตําบลยี่งอ 

 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลยี่งอ พิจารณาการประเมินผล              

การปฏิบัติผลการประเมินผลปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติการ                  

ของพนักงานเทศบาลตําบลยี่งอเสนอมา โดยใชหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน

เทศบาล 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 

 ชวงระยะเวลา มีนาคม-เมษายน และ กันยายน-ตุลาคม 

8.งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9.ผูรับผิดชอบ 

 กองการเจาหนาที่เทศบาลตําบลยี่งอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 
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         โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 7 

 1. ชื่อกิจกรรม “ควบคุมการเบกิจายเงินตามขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป 

 2. หลักการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทาง

เดียวกันและสอดคลองกบัการปฏิบัติงานในระบบบญัชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงมกีิจกรรม

ควบคุมใหบุคลากรฝายบญัชี กองคลงั เทศบาลตําบลยี่งอ จดัทําทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรูความเขาใจในการ

ปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมปีระสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบกิจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียนประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการทีเ่กี่ยวของ ซึ่งถือ

เปนเรื่องสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองทําตามกฎมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงาน

ของเทศบาลตําบลยี่งอ    

3.วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อใหบุคลากรฝายบญัชร กองคลัง มีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ      

          และหนังสือที่เกี่ยวของ 

3.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัตงิาน ที่อาจจะทําใหไดรบัความเสียหายแกทางราชการ             

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรฝายบัญชี  กองคลงั เทศบาลตําบลยี่งอ     

5. พื้นที่ดําเนินการ 

           กองคลัง เทศบาลตําบลยี่งอ 

6. วิธีดําเนินงาน   

          จัดทําทะเบียนคุมรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจาย 

          ตามงบประมาณที่ตั้งไว 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 

ประจําปงบประมาณ  (พ.ศ. 2561 – 2564) 

9. งบประมาณดําเนินการ 

          ไมใชงบประมาณ 

10. ผูรับผิดชอบโครงการ 
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          กองคลัง   เทศบาลตําบลยีง่อ 

 11. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

          11.1 บุคลการฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏบิัติงานตามระเบียบ ประกาศและ  

          หนังสือสัง่การที่เกี่ยวของ 

    

            11.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาํใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

            11.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่  8 

1. กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกันและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. 2558  

   

3. วัตถุประสงค 

                  3.1 เพื่อเปนการปฏบิัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

                  3.2 เพื่อใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 

                  3.3 เพื่อเปนการปองกนการใชจายเงิน  เพื่อสงเสริมธุรกจิของตนและพวกพอง  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

                  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพสัดุ     
 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

                  เทศบาลตําบลยีง่อ 
 

6. วิธีดําเนินงาน   

                  6.1  จัดทําคูมือการปฏิบัตงิานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเกี่ยวของกบัผูเสนอ

งานในการจัดหาพสัด ุ

                  6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึง

ความเกี่ยวของกับผูเสนองานในการจัดหาพสัดุ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ประจําปงบประมาณ  (พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

                   ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

               งานพัสดุและทรัพยสิน   เทศบาลตําบลยี่งอ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

                10.1  มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
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                10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพือ่สงเสรมิธุรกิจของตนและพวกพอง 

                10.3 มีการปฏิบัติงานทีม่ีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได  
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 9 

1. ชื่อโครงการ กิจกรรมการเผยแพรขอมลูขาวสารดานการจัดซื้อจัดจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เนื่องจากเทศบาลตําบลยี่งอ มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง 

ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตาง ๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณ 

แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและ

เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบ

ไดตามหลักธรรมาภิบาล  

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 296 มาตร 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงาน            

ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา 

50 (9) ที่กําหนดให เทศบาลมีอํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให เปนหนาที่ของเทศบาล ทั้ งนี้                      

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พงศ. 2540 และพระราชบัญญัติกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พงศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการ

โดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ 

วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน 

ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและ

เกิดประโยชนสูงสุดแประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – 

จัดจาง ของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 

3 .วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัการจัดซื้อ–จัดจางตามโครงการและกจิกรรมตาง ๆ 

ของเทศบาล 

3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลกัธรรมาภิบาล  

3.3 เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน              

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
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เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ ของเทศบาลที่ดําเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไชเพิ่มเติม (ฉบับที่  9)                 

พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสายบุคลากร

ฝายบัญชี  กองคลัง เทศบาลตําบลยี่งอ    

 5. พื้นที่ดําเนินการ 

                  เทศบาลตําบลยีง่อ  และชุมชนตางๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลยีง่อ  

6. วิธีดําเนินงาน   

                  6.1 รวบรวมขอมลูกระบวนการจัดหาพัสดเุพือ่จัดทําประกาศ  ดังนี ้

                         - ประกาศการจดซื้อ – จัดจาง 

                         - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซือ้ – จัดจาง 

                         - ประกาศกําหนด วัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

                         - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรบังาน 

                         - ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง 

                  6.2  นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล ไดแก ทาง

เว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ  เปนตน        

7.  ระยะเวลาดาํเนินการ 

ประจําปงบประมาณ  (พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

                   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

               กองคลัง   เทศบาลตําบลยีง่อ 

10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 

               10.1 ผลผลิตเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 

                10.2  ผลลัพธ 

     - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการ 

ที่จัดซื้อจัดจางทั้งหมด 

- การจัดหาพสัดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน 

- สามารถลดปญหาการรองเรียนการทจุริตในการจัดซื้อจัดจางได 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 10   

 

1.  ชื่อโครงการ  กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชน

โดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เทศบาลตําบลยี่งอ  บริหารจัดการโดยอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  

และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  โดนดําเนินการจัดตั้ง

ศูนยบริการรวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ  ณ  จุดเดียว  (One  Stop  Service)  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลยี่งอ  

เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอสอบถามขอมูล  ยื่นคําขออนุมัติ  อนุญาตในเรื่องที่เปนอํานาจหนาที่และ

ภารกิจของเทศบาล  ติดตามความคืบหนา  และแจงผลการดําเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ  โดยมี         

การปรับปรุงระบบการทํางานแตละกระบวนงานเพื่อใหมีระบบบริการที่เชื่อมตอระหวางศูนยบิการรวมกบัหนวยงาน

เจาของเรื่อง  ทั้งในดานเอกสาร  การสงตองาน  ระบบการรับเงิน  และกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแตละ

กระบวนงาน  ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  ใชระบบบัตรคิวอัตโนมัติ  

เพื่อใหบริการตามลําดับ  จัดสถานที่  สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ  เพื่อใหบริการที่ดีกับประชาชน  เพื่ออํานวยความ

สะดวกแกประชาชน  ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 

 นอกจากนี้  เทศบาลตําบลยี่งอ  ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ  ตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติราชการ

ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ไดมาตรฐานที่  17  ประเด็น  (ดานถนน  ทางเดิน  และทางเทา,  ดานไฟฟา

สาธารณะ,  ดานระบบระบายน้ํา,  ดานน้ําเพื่อการบริโภค,  ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน,  ดานการสงเสริมกีฬา,  

ดานการสงเสริมผูสูงอายุ,  ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส,  ดานงานสาธารณสุข,  ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี,  

ดานการสงเสริมอาชีพ,  ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย,  ดานการสงเสริมศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  

ประเพณีทองถิ่น,  ดานการสงเสริมการทองเที่ยว,  ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,                    

ดานการศึกษา  และดานการจัดบริการสาธารณะ  ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล)  (การแกไขปญหาไฟปาและ

หมอกควัน  การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา  การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิดการจัดการ

น้ําเสีย  แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  และกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่)  โดยในขั้นตอน

กระบวนปฏิบัติภารกิจ  คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน  สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ  

ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ  และเพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริต

คอรรัปชั่น   

3.  วัตถุประสงค 

 3.1  สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ  ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลือก

ปฏิบัติ 
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 3.2  เพื่อเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย  ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ  ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียม

กันและไมเลือกปฏิบัติ 

5.  พื้นที่ดําเนินการ 

 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย  เทศบาลตําบลยี่งอ 

6.  วิธีดําเนินการ 

 6.1  ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ  ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือก

ปฏิบัติใหไดมาตรฐานทั้ง  17  ประเด็น  (ดานถนน  ทางเดิน  และทางเทา,  ดานไฟฟาสาธารณะ,  ดานระบบ

ระบายน้ํา,  ดานน้ําเพื่อการบริโภค,  ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน,  ดานการสงเสริมกีฬา,  ดานการสงเสริม

ผูสูงอายุ,  ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส,  ดานงานสาธารณสุข,  ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี,  ดานการสงเสริม

อาชีพ,  ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย,  ดานการสงเสริมศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีทองถิ่น,  

ดานการสงเสริมการทองเที่ยว,  ดานการจัดทรัพยากรธรรมชาติและและสิ่งแวดลอม,  ดานการศึกษา  และดานการ

จัดบริการสาธารณะ  ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล)  (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน  การกําจัดผักตบชวา

และวัชพืชในแหลงน้ํา  การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิดการจัดการน้ําเสีย  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

พอเพียง  และกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่) 

 6.2  ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

ประจําปงบประมาณ  (พ.ศ. 2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

 ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ 

9.  ผูรับผิดชอบ 

 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย  เทศบาลตําบลยี่งอ 

10.  ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 

 10.1  สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม

เลือกปฏิบัติ 

 10.2  ไมมีการทุจริตคอรรัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 11   

 

1.  ชื่อกิจกรรมโครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เทศบาลตําบลยี่งอ  มีหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ของ

เทศบาล  ทั้งที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542  และหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดให

เปนหนาที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติหนาที่นั้นตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  โดยคํานึงถึงการมี

สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  กาจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจาง  การตรวจสอบ  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  จาก

ภารกิจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น  น้ัน   

เทศบาลในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจที่ใหบริการไปนั้น  ประชาชนไดรับประโยชน  หรือเกิดประโยชน

สูงสุดแกประชาชนมากนอยเพียงใด  การใหบริการมีคุณภาพเพียงใด  ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม  

การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผูรับบริการ  จึงตองมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  มาตรา  50  วรรคทาย  ที่กําหนดใหการ

ปฏิบัติงานตามหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมอืงที่

ดี  คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน  การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  และการเปดเผยขอมูล

ขาวสาร  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  มาตรา  6  ที่

กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้นจะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ

ของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก  และไดรับ

การตอบสนองความตองการ  ประกอบกับหนังสือจังหวัดนราธิวาส  ลงวันที่   เดือน  25  ที่แจงใหเทศบาล

ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน  ผูมาขอรับบริการสาธารณะจากเทศบาล  ของตัวช้ีวัดที่  1  มิติที่  2  

มิติดานคุณภาพการใหบริการ  เพื่อประโยชนในทองถิ่น  ลูกจางและพนักงานจาง  อีกทั้งเพื่อเปนการสรางความ

โปรงใสในการใหบริการสาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ  จึงจําเปนตองมีโครงการนี้ขึ้นมา 

3.  วัตถุประสงค 

 3.1  เพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึงพอใจ 

 3.2  เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ  ปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ  

ปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ  โดยยึดประโยชนสุขของประชาชน 

 3.3  เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ  และประสิทธิภาพ 
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 3.4  เพื่อเปนการปองกันปญหารองเรียน  การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

 จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจงัหวดัหรอื

นอกเขตจังหวัด  ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล  จํานวน  1  ครั้ง  ตอป 

5.  พื้นที่ดําเนินการ 

 พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลยี่งอ 

6.  วิธีดําเนินการ 

 6.1  ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ  และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัด

หรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 

 6.2  ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่กําหนด 

 6.3  สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหเทศบาลทราบ 

 6.4  ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน 

 6.5  ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ 

 6.6  นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

 13,000.บาท 

9.  ผูรับผิดชอบ 

 สํานักปลักเทศบาล 

10.  ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 

      10.1 ผลผลิตผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริหารงานของเทศบาลจํานวน 1 ฉบับ 

      10.2  ผลผลิต 

  -  ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ  80 

  -  การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส  และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 12   

 

1.ชื่อโครงการ กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับ          

การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมี

การรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองความตองการ

ของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหาร                

จัดการที่ดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น 

 เพื่อใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน           

เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมตํากวาปที่ผานมา เทศบาล

ตําบลยี่งอจึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนอง

ความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

และอํานาจหนาที่ของเทศบาลตามกฎหมายเปนสําคัญ 

3.วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 

 3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 

 3.3 เพื่อรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 

 3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

4.เปาหมาย/ผลผลิต 

 4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานของเทศบาลตําบลยี่งอใหสั้นลง 

 4.2 ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลยี่งอ 

 4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป 

 4.4 พนักงานและเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลยี่งอ 
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5. พื้นที่ดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลยี่งอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน

และระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่ผูบังคับบัญชาสามารถ

มอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือปฏิบัติราชการใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ประจําปงบประมาณ  (พ.ศ. 2561 – 2564) 

8.งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9.ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกกอง/สํานักงานเทศบาลตําบลยี่งอ 

10 ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 

 10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการใหบริการ

ของเจาหนาที่ 

 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 

 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 

 10.4 ทําใหภาพลักษณของเทศบาลตําบลยี่งอเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําใหประชาชนมีความศรัทธา

ตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 13  

 

1.  ชื่อโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2.  หลักการและเหตุผล 

 ในมาตรา  3/1  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่   5)  พ.ศ. 2545                

ซึ่งเปนกฎหมายที่เปนที่มาของการปฎิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา”การบริหาร

ราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ                

ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน  

การกระจายอํานาจตัดสินใจ  การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน”  และเพื่อใหการ

ดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว  จึงไดมีการประกาศใช

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  โดยกําหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้  โดยอยางนอย

ตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความ

ตองการของประชาชน 

 เทศบาลตําบลยี่งอ  เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล

ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการ

สาธารณะ  ที่ผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางานเพื่อสามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด  เมื่อประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ  

รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  ทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของ

ประชาชน  อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแกไขปญหาตางๆ  ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล

ตําบลยี่งอใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    

3.  วัตถุประสงค 

 3.1  เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 

 3.2  เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน  รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได 

 3.3  เพื่อปรับทัศนคติ  วิธีคิด  วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชน          

ผูมาติดตอขอรับบริการ 

 3.4  เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน  มีความโปรงใสสามารถวัดผล          

การดําเนินงานได 

 



๔๙ 
 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลยี่งอและผูที่มาติดตอราชการกับเทศบาลตําบลยี่งอ 

5.  พื้นที่ดําเนินการ 

 สํานักงานเทศบาลตําบลยี่งอ 

6.  วิธีดําเนินการ 

 6.1  จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 6.2  จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 6.3  จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชน

ทราบโดยทั่วกัน 

 6.4  ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

  6.4.1  ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 

  6.4.2  ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 

  6.4.3  จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 

  6.4.4  จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 

  6.4.5  จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ  พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 

  6.4.6  จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ  โดยจัดใหมีการใหบริการแก

ประชาชนทั้งเวลาทําการ  ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 

  6.4.7  การมอบอํานาจการตัดสินใจ  การอนุญาต  การอนุมัติ  การรักษาราชการแทน 

 6.5  มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 

 6.6  มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ  เพื่อนําจุดบกพรองในการ

จัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ  ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตอไป 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ตลอดปงบประมาณ 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2561-2564 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัดเทศบาลตําบลยี่งอ  กองคลัง  กองชาง  เทศบาลตําบลยี่งอ 



๕๐ 
 

10.  ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 

 10.1  ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 

 10.2  สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน  รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได 

 10.3  มีทัศนคติ  วิธีคิด  วิธีการทํางานของบุคลกรคํานึงถึงผลลัพธ  ในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอ

ขอรับบริการ 

 10.4  การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน  มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ

ดําเนินงานได 

 

 

 

  



๕๑ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 14   

 

1.  ชื่อโครงการ : มาตรการ  มอบอํานาจของนายกเทศมนตรี 

2.  หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และที่แกไขเพิ่มเติม  ไดบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่          

ของนายกเทศมนตรีไวหลายเรื่องหลายประการ  รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหนาที่               

ของนายกเทศมนตรีเอาไว  การที่นายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่องตางๆ  เพียงผูเดียว  ก็อาจทําใหเกิดชองวาง

ในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนตางๆ  เกิดข้ึนได  ดังนั้น  เพื่อเปนการแกไขปญหาตางๆ  ที่อาจเกิดขึ้น  เทศบาล 

จึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  และ           

รองปลัดเทศบาล  ไดปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 

3.  วัตถุประสงค 

 3.1  เพื่อใหการใชดุลยพินิจตางๆ  ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ  ตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี 

 3.2  เพื่อใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่ 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

 มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน  5  เรื่อง 

5.  พื้นที่ดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลยี่งอ 

6.  วิธีดําเนินการ 

 6.1  รวบรวมภารกิจที่อยูในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 

 6.2  ออกคําสั่งมอบหมายหนาที่ของนายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  และ 

รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 



๕๒ 
 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานการเจาหนาที่  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลยี่งอ 

10.  ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 

 รอยละ  80  ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ 

  



๕๓ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 15 

 

1.  ชื่อโครงการ : มาตรการ  การมอบอํานาจอนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2.  หลักการและเหตุผล 

 การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ  ภายในองคกรนั้น            

ก็เพื่อเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว  รวดเร็ว  ซึ่งการพิจารณาเลือก/

มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบที่มอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา  จะพิจารณาถึงความสําคัญ  

คุณสมบัติ  ความรู  ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี  ดวยความรอบคอบและเหมาะสม  

เพื่อใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

 ดังนั้น  การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณ                  

ที่การบริหารราชการตองเปนไปเพื่ อประโยชนสุ ขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรั ฐ                        

ความมีประสิทธิภาพ  ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การกระจายอํานาจ                

การตัดสินใจ  การอํานวยความสะดวก  และการตอบสนองความตองการของประชาชน  แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบ

ตอผลของงานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

3.  วัตถุประสงค 

 เพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลยี่งอ  ภายใตกรอบอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด              

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

4.  เปาหมาย 

 คณะผูบริหารเทศบาลตําบลยี่งอ  ปลัดเทศบาลตําบลยี่งอ  รองปลัดเทศบาลตําบลยี่งอ  หรือหัวหนา              

สวนราชการ 

5.  พื้นที่ดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลยี่งอ 

6.  วิธีดําเนินการ 

 6.1  จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  แตงตั้ง  มอบหมาย  คณะผูบริหาร  

ปลัดเทศบาลตําบลยี่งอ  รองปลัดเทศบาลตําบลยี่งอ  หรือหัวหนาสวนราชการ  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

 6.2  ดําเนินการออกคําสั่งฯ 

 6.3  สําเนาคําสั่งฯ  แจงคณะผูบริหารเทศบาลตําบลยี่งอ  ปลัดเทศบาลตําบลยี่งอ  รองปลัดเทศบาลตําบล 

ยี่งอ  หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน  ที่ไดรับมอบหมายทราบ  



๕๔ 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564 

 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สวนราชการทุกสวน 

10.  ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 

 การบริหารราชการ  การดําเนินงาน  การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว  ตลอดจนการอํานวย

ความสะดวก  และการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 16 

1.ชื่อมาตรการศูนยรบัเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลยี่งอ 

2.หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลตําบลยี่งอ  เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชนและมีเปาหมายใหมีการบริการ

ประชาชนในดานตางๆ  ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชนตอประชาชน

ผูรับบริการโดยตรง  โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว  และลดภาระ          

ของประชาชนเปนสําคัญ 

ดังนั้น  เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวก               

และตอบสนองความตองการของประชาชน  เทศบาลตําบลยี่งอจึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพื่อไวสําหรบั

รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ 

3.วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง            

หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 

3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลยี่งอ 

3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของเทศบาล 

4.เปาหมาย 

 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวน           

ไดเสียที่เกี่ยวของ  โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถดําเนินการแลว

เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  สรางความเชื่อมั่นไววางใจ  รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการ  

ของประชาชนผูรับบริการ  และผูมีสวนไดเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและ           

มีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆที่อาดจะเกิดขึ้นตามมาได 

 

 



๕๖ 
 

5. วิธีดําเนินการ 

 5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข 

 5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข / รองเรียน 

 5.3  นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการ  เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน 

 5.4  แจงผลการปฏิบัติใหผูรองทราบ 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ  

 ใหบริการในวันและเวลาราชการวันจันทร – วันศุกร  ตั้งแตเวลา  08.30 น. – 16.30 น.  โดยชองทาง           

รองทุกข/ รองเรียน  ดังนี้ 

 สํานักงานเทศบาลตําบลยี่งอ 

 ทางโทรศัพทหมายเลข  073591165 

 ทางเว็บไซต www.yingocity.go.th 

 ไปรษณีย  สํานักงานเทศบาลตําบลยี่งอ  ถนนเทศบาล5  หมูที่ 7  ตําบลยี่งอ  อําเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส  

96180 

7. สถานที่ดําเนินการ 

 สํานักปลัดเทศบาลตําบลยี่งอ 

8.งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัดเทศบาล  

 

 

 



๕๗ 
 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 10.1มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน  ประจําสัปดาห/ ประจําเดือน  ทําใหเห็นวาประชาชนไดมี                

สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน  แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม            

ในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลยี่งอ 

 10.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน / รองทุกข 

 10.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนรองทุกขทราบภายใน 15 วัน 

 

 

 

 

 

  



๕๘ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที 17 

1. ชื่อโครงการ “ เผยแพรขอมลูขาวสารทีส่ําคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดใหหนวยงาน

ของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อาจหนาที่ 

แผนงาน โครงการและอื่นๆ 

ดังนั้น เทศบาลตําบลยี่งอจึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย” ขึ้น 

เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลัก            

ของเทศบาลตําบลยี่งอไดงายและสะดวกมากขึ้น 

3.วัตถุประสงค 

3.1  เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและเขาถึงงาย 

          3.2  เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย 

3.3  เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกยิ่งขึ้น  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

          มีขอมูลประเภทตาง ๆ เผยแพรตอประชาชนในพื้นที่ และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภทข้ึนไป     

5. พื้นที่ดําเนินการ 

          พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตําบลยี่งอ 

6. วิธีดําเนินงาน   

          จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตาง ๆ เผยแพรใหประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ไดแก 

- แผนพัฒนาทองถิ่น 

- งบประมาณรายจายประจําป 

- แผนการดําเนินงาน 

- แผนอัตรากําลัง 

- แผนการจัดหาพัสดุ 

- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 



๕๙ 
 

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 

- ขอมูลรายรับรายจาย 

- งบแสดงฐานะทางการเงิน 

- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถิ่น 

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 

- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

- ผลสํารวจความพึงพอใจขงประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

                  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564                                                

8. งบประมาณดําเนินการ 

                   ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

               ฝายประชาสัมพันธ ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลยี่งอ 

10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 

                จํานวนขอมูลขาวสารที่ไดรับการเผยแพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๐ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที 18 

1. ชื่อกิจกรรม  “ การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของเทศบาล และการรับ

เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมาก                   

ในการบริหารงานของราชการสวนทองถิ่นในดานตาง ๆ การบริหารงานราชการสวนทองถิ่นสามารถตรวจสอบได 

ตองมีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเปนการปองกัน       

มิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 

3.วัตถุประสงค 

3.1  เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพื่อประชาชนสัมพันธการปฏิบัติงาน

ของภาครัฐเพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ

ในภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมี

ความเข็มแข็งเพื่อใหระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาทีโ่ดยมชิอบ

ในภาครัฐ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

                 ประชาชนภายในเขตเทศบาล          

5. พื้นที่ดําเนินการ 

                 เทศบาลตําบลยี่งอ 

6. วิธีดําเนินงาน 

เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัดจาง  จัดหา

พัสดุตาง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษีทองถิ่น และการรับเรื่องรองเรียนทางดานการเงิน            

การคลัง ผานทางเว็บไซตของเทศบาลตําบลยี่งอ และปดประกาศขอมูลดังกลาวที่บอรดประชาสัมพันธของเทศบาล

ตําบลยี่งอ 

 



๖๑ 
 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 

         ไมใชงบประมาณ 

 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

         กองคลังเทศบาลตําบลยี่งอ 

10. ตัวชี้ว ัด/ผลลัพธ 

ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการ  บริหารงาน

ของเทศบาล ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๒ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 19   

1 ชื่อโครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  

2 หลักการและเหตุผล 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558 

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเองประกอบดวย           

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป และแผนการดําเนินงานเพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปในทิศทางที่กําหนดตามแผน 

 สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.  เทศบาลตําบลยี่งอจะตองดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป

งบประมาณและแผนสามป (พ.ศ.....) เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว 

3 วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

 3.2 เพื่อใหมีแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.) ที่แสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาและงบประมาณรายจายประจําป และเปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตางๆใหอยูลักษณะที่

พรอมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ 

4 เปาหมาย 

 4.1 จัดประชุมเวทีประชาคมเมือง เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.) โดยมีกลุมเปาหมายจํานวน 100 คน

ดังนี้ 

 1 ผูแทนชุมชน       จํานวน    คน 

 2 สมาชิกสภาเทศบาล      จํานวน    คน 

 3 ผูแทน อสม.       จํานวน    คน 

 4 ผูนําศาสนา       จํานวน    คน 

 5 ผูแทนเยาวชนและสตรี      จํานวน    คน 

 6 ผูแทนกรรมการพัฒนาและกรรมการสนับสนุนเทศบาล  จํานวน    คน 

 7 เจาหนาที่ดําเนินการ      จํานวน    คน 
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5 วิธีดําเนินการ 

 5.1 ดําเนินการจัดทําเวทีประชาคมเมือง เพื่อการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

 5.2 ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาตามข้ันตอนที่ระเบียบกําหนด 

 5.3 ประเมินผล/สรุปผล 

 

6 ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 

 6.1 การดําเนินการจัดทําแผนตามขั้นตอนตามระเบียบที่กําหนด ณ เทศบาลตําบลยี่งอตั้งแตเดือน 

พฤศจิกายน - มิถุนายน  

 6.2 จัดทําเวทีประชาคมเมืองเชิงปฏิบัติ เพื่อการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ) 

 เบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.   หมวด  คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ              

ประเภท  รายจายที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น รายการ  โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน                

30,000 บาท รายละเอียดรายจายตามเอกสารประมาณการแนบทายโครงการ 

7 . ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานกัปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลยี่งอ 

8. ผลที่คาดวาจะไดรบั 

 8.1 เทศบาลตําบลยี่งอมีแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ) ที่แสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวาง

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาและงบประมาณรายจายประจําป และมีการพัฒนาตางๆที่พรอมจะบรรจุในเอกสาร

งบประมาณตอไป 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่ 20 

1.ชื่อโครงการ โครงการจัดวางระบบควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

ขอ 5 ระบุใหหนวยรับตรวจระบบการควบคุมภายใน ดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใชมาตรฐาน          

การควบคุมภายในตามระเบียบดังกลาว โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งป นับตั้งแตระเบียบนี้ใชบังคับ 

และใหหนวยรับตรวจรายงาความคืบหนาในการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ          

ของหนวยตรวจรับ (ถามี) ทุก 60 วัน พรอมสงสําเนาใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินดวย เวนแตสํานักงานตรวจเงิน

แผนดินจะขอใหดําเนินการเปนอยางอื่น และ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 ระบุใหหนวยรับตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน          

ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายใน 90 วัน นับจาก

วันสิ้นปงบประมาณ หรือปปฏิทินแลวแตกรณี เวนแตการรายงานครั้งแรกใหกระทําภายใน 240 วัน นับจากจัดวาง

ระบบการควบคุมภายในแลวเสร็จ ซึ่งโรงเรียนบานนาพูตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายในและเพื่อให

การดําเนินการตามระเบียบดังกลาวมีประสิทธิภาพและทันตามกําหนดเวลา จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อใหเกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผล ของการดําเนนิงานทุกงาน ซึง่รวมถึงการดูแล รักษาทรัพยสิน

การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล หรือการทจุริต 

 3.2 เพื่อใหเกิดความเชื่อถือไดของรายงานของการเงิน 

 3.3 เพื่อใหเกิดการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายและวิธีการปฏิบัติที่

โรงเรียนไดกําหนดข้ึน 

4. เปาหมาย 

 การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่บุคลากรทุกระดับขององคกรจัดใหมีขึ้น เพื่อใหเกิด

ความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานขององคกรจะบรรลุวัตถุประสงค 
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 ขอบขาย การจัดวางระบบควบคุมภายในโรงเรียนเปนการกําหนดหลักเกณฑการควบคุมงานหลักที่ปฏิบัติ

ในโรงเรียน ไดแก งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคลากร งานบริหารงบประมาณและงานบริหารทั่วไป 

5. กิจกรรมและการดําเนินการ 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมช้ีแจงโครงการ พ.ศ.2561 - 2564 สํานักปลัด 

2 แตงตั้งคณะทํางาน   

3 ดําเนินงานตามโครงการ   

 3.1 จัดซื้อจัดหาวัสดุที่ในโครงการ   

 3.2 กําหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน     

 3.3 ดําเนินงานตามขั้นตอน   

4 ประเมินผล   

5 สรปุ รายงานผล   

 

6. รายละเอียดการใชงบประมาณ 

 

ที่ 

 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

 

รวม 
ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ รวม 

1 ประชุมช้ีแจงโครงการ - - - - - - 

2 แตงตั้งคณะทํางาน - - - - - - 

3 ดําเนินงานตามโครงการ       

 3.1 จัดซื้อจัดหาวัสดุใน   

      โครงการ 

- - - - - - 
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 3.2 กําหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน - - - - - - 

 3.3 ดําเนินงานตามขั้นตอน - -     

4 ประเมินผล - - - - - - 

5 สรปุ รายงานผล - - - - - - 

7. การประเมินผล 

ตัวชี้ว ัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 

6.1  ประสิทธิภาพและประสทิธิผล ของ

การดําเนินงานทุกงาน ซึง่รวมถึงการดูแล 

รักษาทัรพยสินการปองกันหรอืลดความ

ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล หรือ

การทจุริต 

6.2 เกิดความเชื่อถือไดของรายงานของ

การเงิน 

6.3 เกิดการปฏบิัติตามกฎหมายระเบียบ 

ขอบังคับ มติคณะรฐัมนตรี นโยบายและ

วิธีการปฏิบัติที่โรงเรียนไดกําหนดขึ้น 

 

1. สอบถาม สมัภาษณ   

2. ประเมินโครงการ  

 

1. แบบสอบถาม 

2. แบบประเมินโครงการ 

 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัดเทศบาล 
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9.  ผลการที่คาดวาจะไดรับ 

4.1 มีการดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ขอ 5 อยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

4.2 มีการดําเนินกาตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ขอ 6 อยางมีประสทิธิภาพและประเมินผล 
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แบบฟอรมรายงานประเมินผลตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) 

การจัดทําแผนปฏิบตักิารปองกันการทุจรติสําหรบัองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

           กรุงเทพมหานคร                                             เมืองพทัยา 

           องคการบริหารสวนจังหวัด                      

      เทศบาลตําบลยีง่อ            

  องคการบริหารสวนตําบล    ขนาด     

2. สถานที่ตั้งสํานักงาน/ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เลขที่ -   หมูที่  7   ถนนเทศบาล 5  ตําบลยี่งอ อําเภอยีง่อ    

จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย 96180  โทรศัพท 073591168 โทรสาร 073591168     เว็บไซต

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น         

3. จํานวนประชากรในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 3,120  คน 984  ครัวเรือน 

4. พื้นที่รวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 0.69  ตารางกิโลเมตร(บางสวนของ หมูที่ 1,3,7 ตําบลยี่งอ  ทั้งหมด 

6  ชุมชน) 

5. รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 -รายไดไมรวมเงินอุดหนุน 16,317,000  บาท 

 -รายไดจากเงินอุดหนุน  13,000,000  บาท 

ผลการประเมิน 

 

  

   140 

(คะแนนที่ได) 
 

200 
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6. รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  30,014,200  บาท 

7. พนักงานทองถิ่น/ลูกจาง ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งหมดจํานวน  82  คน 

8. สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งหมดจํานวน 12  คน 

9. ผลการประเมินตนเอง คะแนนที่ไดรวมทั้งสิ้นจํานวน 140  คะแนน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

10. ชื่อผูประสานงาน  

นายขจรศักดิ์  จันทรโคบุตร ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  โทรศัพทมือถือ  0986936823  

นายอับดูลลาเตะ  มะน ิ ตําแหนงหัวหนาฝายปกครอง  โทรศัพทมือถือ  0869664013   

สถานที่ติดตอ  สํานักงานเทศบาลตําบลยี่งอ       

โทรศัพท 073591165  โทรสาร 073591165       

 E-mail –  

 เว็บไซต  www.yingocity.go.th 
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สวนที่ 2 ผลการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 โปรดกรอกขอมูลมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม มิติที่ 1 – 4 และใสเครื่องหมาย ( / ) ในชองที่

มาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม ครอบคลุมสาระสําคัญ พรอมทั้งระบุคะแนน 

มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต  รวม 45 คะแนน 

 1.1 การสรางจิตสาํนึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ

การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (15 คะแนน) 

 

รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(10-12 ขอ) 

4 

(8-9 ขอ) 

3 

(6-7 ขอ) 

2 

(4-5 ขอ) 

1 

(1-3 ขอ) 

0 

( - ) 

1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม

อํานาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้             

1. โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม     2. โครงการรณรงคและ

ประชาสมัพันธเพือ่สรางจิตสํานึกการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม   3. โครงการสรางอาชีพสรางรายไดตามแนวทาง

เศรษฐกจิพอเพียง                                                                

ซึ่งครอบคลมุสาระสําคญั ดังนี้                                              

() 1) ปฏิบัติหนาที่โดยมีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน 

() 2) ปฏิบัติหนาที่ดวยความถูกตอง เปนธรรม และถูก

กฎหมาย                                                                       

() 3) ปฏิบัติหนาทีร่ับผิดชอบของตนอยางเปนธรรม มีความ

ซื่อสัตยสุจริตคํานึงถึงประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่นและ

ประเทศชาต ิ                                                                   

() 4) ปฏิบัติงานโดยมุงผลสมัฤทธิ์ของงาน มมีาตรฐาน โปรงใส

และตรวจสอบได                                                              

() 5) ไมใชตําแหนงหนาที่หรืออํานาจหนาที่ในการแสวงหา
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ประโยชนแกตนหรือบุคคลใกลชิด                                               

() 6) ความเชื่อมั่นของบุคลากรในหนวยงานตองานและ

บรรยากาศในการทํางาน                                                         

() 7) มีความพรอมในการปฏิบัตงิานตามภาระหนาที ่    

 

รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(10-12 ขอ) 

4 

(8-9 ขอ) 

3 

(6-7 ขอ) 

2 

(4-5 ขอ) 

1 

(1-3 ขอ) 

0 

( - ) 

() 8) ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ กระตือรือรน เต็มใจ 

ทํางานรวดเร็ว เต็มความสามารถ โดยมุงผลสําเร็จของงาน              

() 9) มีการถายทอดพฤติกรรมการทํางานที่ดี มีคุณธรรม และ

ซื่อสัตยสุจริตภายในหนวยงานใหแกกันอยูเสมอ                             

() 10) การแสดงความรับผิดชอบของเจาหนาที่ เมือ่หนวยงาน

เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานทีผ่ิดพลาด                  

() 11) การแสดงความรับผิดชอบของผูบริหาร หากการ

ดําเนินงานของหนวยงานสงผลกระทบและเกิดความเสียหายตอ

สังคมโดยรวม                                                                          

() 12) มีมาตรการในการจัดการกับเจาหนาที่ที่ไมมีความ

รับผิดชอบตอการปฏิบัตงิานตามภารกจิหนาที่ความรับผิดชอบ 

     - 

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ  ทั้งสิ้น  จํานวน ...12....ขอ ระดับคะแนน..............5.................................... 

  

 

รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(2 ขอ) 

3 

(1 ขอ) 

0 

( - ) 

1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตาม

ประมวลจริยธรรม                                               

  - 



๗๒ 
 

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้             

1. โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมซึ่งครอบคลุมสาระสาํคัญ 

ดังนี้                                                                       

() 1) กําหนด  พัฒนา หรือปรบัปรุงมาตรฐานทางจริยธรรม

และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  และมีการประกาศใชอยางจรงิจัง               

() 2) ปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลกัมาตรฐานทางจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทั้งสิ้น จํานวน .....2.......ขอ   ระดับคะแนน 5  

 

 

รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(7 ขอ) 

4 

(5-6 ขอ) 

3 

(3-4 ขอ) 

2 

(2 ขอ) 

1 

(1 ขอ) 

0 

( - ) 

1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปน

การขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซ อน

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้          

1. กิจกรรมสรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ             

ซึ่งครอบคลมุสาระสําคญั ดังนี ้                                                

() 1) มีการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจ

เกิดผลประโยชนทบัซอน                                                          

() 2) มีการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกัน

ผลประโยชนทับซอน                                                                  

() 3) เปดโอกาสใหบุคลากรในองคกรมสีวนรวมในการพฒันา

และปรับปรงุนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชนทับซอน       

() 4) มีการจัดทําคูมือเกี่ยวกับการปฏบิัติงานเพือ่ปองกัน

ผลประโยชนทับซอน                                                                

() 5) มีการปรับปรงุขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือ

ระเบียบเพื่อปองกันผลประโยชนทบัซอน                                           

() 6) มีการรายงานผล และขอเสนอแนะในการปองกัน

     - 
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ผลประโยชนทับซอน                                                            

(   ) 7) มีการใชแอพพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ม.100 และ 103 

เปนเครื่องมือในการเสริมสรางองคความรูเพือ่ปองกันผลประโยชน

ทับซอนในองคกร โดยสงเสริมใหบุคลากรทดสอบเพือ่วัดความเขาใจ

ในแอพพลิเคชัน เพื่อเกิดความตระหนักในการดํารงตนตามกรอบ

ของกฎหมาย   

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสาํคัญ ทั้งสิ้น จํานวน .....6.....ขอ    ระดับคะแนน 4  

 

 

 

 

1.2 การสรางจิตสาํนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น (15 คะแนน) 

 

รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(มีโครงการ) 

0 

(ไมมีโครงการ) 

1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้           

1. ,มาตรการการสรางความโปรงใสในการบรหิารงานบุคคล       

(ถือปฏิบัติตามระเบียบ)                                                         

ซึ่งครอบคลมุสาระสําคญั ดังนี้                                              

()  เสรมิสรางคานิยมตอตานการทจุริต 

 - 

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสาํคัญ ทั้งสิ้น จํานวน...1...โครงการ  ระดับคะแนน 5  

  

 ระดับคะแนน 



๗๔ 
 

รายละเอียดการจัดทาํแผน 5 

(2 ขอ) 

3 

(1 ขอ) 

0 

( - ) 

1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน

สาธารณะ                                                         

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้            

1. โครงการรณรงคและประชาสัมพันธเพือ่สรางจิตสํานึกการอนุรกัษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                                            

ซึ่งครอบคลมุสาระสําคญั ดังนี้                                              

(   ) 1) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี คาธรรมเนียม         

() 2) พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 

   

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสาํคัญ ทั้งสิ้น จํานวน .1....ขอ    ระดับคะแนน 3  

  

 

รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(มีโครงการ) 

0 

(ไมมีโครงการ) 

1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง                                               

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้          

1.โครงการสรางอาชีพ  (การทําขนมไทย) หลักสูตรระยะสั้น  ใหกับ

กลุมแมบาน  สตรผีูวางงาน  เยาวชน  ประชาชนทั่วไป  จํานวน           

40  คน                                                                               

ซึ่งครอบคลมุสาระสําคญั ดังนี ้                                            

() ขับเคลื่อนการดําเนินงานใชหลกัเศรษฐกิจพอเพียงใน

ชีวิตประจําวัน 

  

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสําคัญ ทัง้สิ้น จํานวน ...1....โครงการ   ระดับคะแนน 5  

 



๗๕ 
 

1.3 การสรางจิตสาํนึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน (15 คะแนน) 

 

รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(3 ขอ) 

4 

(2 ขอ) 

3 

(1 ขอ) 

0 

(-) 

1.3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสจุริต

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้                  

1. โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ     

ซึ่งครอบคลมุสาระสําคญั ดังนี้                                                  

(   ) 1) นําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาดไปใชในสถานศึกษาสังกัดขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น                                                               

(   ) 2) นําหลักสูตรโตไปไมโกงหรือหลักสูตรอื่นที่เหมาะสมไปปรบัใชใน

ศูนยพัฒนาเด็กเลก็หรือสถานศึกษาในสงักัดขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น                                                                                 

() 3) คายเยาวชนคุณธรรม/โครงการอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อสราง

จิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต 

   - 

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสาํคัญ ทั้งสิ้น จํานวน .......1......ขอ    ระดับคะแนน 1  

 

 

รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(3 ขอ) 

4 

(2 ขอ) 

3 

(1 ขอ) 

0 

(-) 

1.3.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้                     

1. มาตรการออกคําสัง่มอบหมายของนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  

และหัวหนาสวนราชการ                                

ซึ่งครอบคลมุสาระสําคญั ดังนี้                                                   

(   ) 1) นําแนวทางการจัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตรเพื่อสรางความตระหนัก

    



๗๖ 
 

 

รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(3 ขอ) 

4 

(2 ขอ) 

3 

(1 ขอ) 

0 

(-) 

รูและมีสวนรวมในการปองกันการทจุริตสําหรบันักเรียน นักศึกษา (จัดทํา

โดยสํานักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ สช. ) ไปใชในสถานศึกษาสังกัดของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น                                                       

(   ) 2) นําสาระการเรียนรู เรื่อง การมสีวนรวมของประชาชนในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต ในหลกัสูตร ปวช. 2556 หมวดวิชา

ทักษะชีวิต กลุมวิชาสังคมศึกษา และ ปวส. 2557 หมวดวิชาทักษะชีวิต 

กลุมวิชาสงัคมศาสตร (จัดทําโดยสํานักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ สช. ) ไปใช

ในสถานศึกษาสังกัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น                                   

() 3) โครงการอื่นๆที่มีวัตถุประสงคสรางจิตสํานึกและความตระหนกัใน

การตอตานการทุจริต 

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสาํคัญ ทั้งสิ้น จํานวน .....1......ขอ    ระดับคะแนน 1   
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รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(มีโครงการ) 

0 

(ไมมีโครงการ) 

1.3.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ             

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้                     

1. โครงการรณรงคและประชาสัมพันธเพือ่สรางจิตสํานึกการอนุรกัษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                        

ซึ่งครอบคลมุสาระสําคญั ดังนี้                                                   

()  สรางจิตสํานกึและความตระหนกัใหมจีิตสาธารณะ                                                     

  

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสาํคัญ ทั้งสิ้น จํานวน ......1.....โครงการ   ระดับคะแนน 1   

 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต รวม 65 คะแนน 

 2.1 แสดงเจตจาํนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร (5 คะแนน) 

 

รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(4 ขอ) 

4 

(3 ขอ) 

3 

(2 ขอ) 

2 

(1 ขอ) 

0 

 ( - ) 

2.1 แสดงเจตจาํนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้              

  -       

ซึ่งครอบคลมุสาระสําคญั ดังนี้                                                   

(   ) 1) ผูบริหารมีการแสดงเจตจํานงวาจะบริหารงานดวยความซื่อสัตย

ตอเจาหนาที่ในหนวยงาน                                                           

(   ) 2) ผูบริหารมีการแสดงเจตจํานงวาจะบริหารงานดวยความซื่อสัตย

ตอสาธารณชน                                                                        

(   ) 3) ผูบริหารมีการกําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/

กิจกรรม เพื่อพฒันาหนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใส                     

    - 
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รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(4 ขอ) 

4 

(3 ขอ) 

3 

(2 ขอ) 

2 

(1 ขอ) 

0 

 ( - ) 

(   ) 4) ผูบริหารมีการสนบัสนุนงบประมาณหรือการดําเนินการ เพื่อให

เกิดความโปรงใสและซื่อสัตยมากขึ้นในหนวยงาน  

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสาํคัญ ทั้งสิ้น จํานวน .......-...........ขอ    ระดับคะแนน………0……………………….. 

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ (15 คะแนน) 

 

รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(9-10 ขอ) 

4 

(7-8 ขอ) 

3 

(5-6 ขอ) 

2 

(3-4 ขอ) 

1 

(1-2 ขอ) 

0 

( - ) 

2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตาม

หลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อน

ตําแหนง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน                   

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้               

1. มาตรการสรางความโปรงใสในการบรหิารงานบุคคล                 

2. มาตรการออกคําสัง่มอบหมายของนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  

และหัวหนาสวนราชการ                                                     

3. กิจกรรมสรางความโปรงใสในการาพจิารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน           

ซึ่งครอบคลมุสาระสําคญั ดังนี ้                                              

()   1) ดําเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เปน

อยางดี                                                                         

()   2) การรวมกลุมของเจาหนาที่ในหนวยงานเพื่อการ

บรหิารงานที่โปรงใส                                                          

()   3) การไดรับคําสั่งที่ไมเปนธรรม โดยไมมีสาเหตุอันควร            

()   4) การไดรับการรองขอ/สั่งการดวยวาจาของผูบังคบับญัชา

ใหทํางานสวนตัวที่มิใชงานราชการ อยางไมเหมาะสม                     
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รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(9-10 ขอ) 

4 

(7-8 ขอ) 

3 

(5-6 ขอ) 

2 

(3-4 ขอ) 

1 

(1-2 ขอ) 

0 

( - ) 

()   5) การรบัรูถึงผลเสียจากการไมปฏิบัติตามคําสัง่ที่ไม

เหมาะสม                                                                     

()   6) การรบัรูตอการรับเงินพเิศษ เรี่ยไร ขอบริจาค พาไป

สถานบันเทิง หรือสิ่งอํานวยความสะดวก ประโยชนอื่นใดแก

เจาหนาที่                                                                     

() 7) ธรรมเนียมปฏิบัติในการรบัเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอบริจาค 

หรือประโยชนอื่นใดแกเจาหนาที่                                          

() 8) การเอื้อประโยชน/เลือกปฏิบัติตอผูรับบรกิารบางคน

เนื่องจากความสมัพันธสวนตัว                                             

() 9) ปฏิบัติหนาที่อยางไมเปนธรรม ใชตําแหนงหนาที่ในทางมิ

ชอบเพื่อผลประโยชนใหกบัตนเองและพวกพองหรอืบุคคลอืน่  

 

() 10) การใหสินบน เงินพิเศษ ความบันเทงิ หรอืประโยชนอื่น

ใดแกเจาหนาที ่

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสาํคัญ ทั้งสิ้น จํานวน .....10.....ขอ  ระดับคะแนน 5   

 

 

รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(5-6 ขอ) 

4 

(4 ขอ) 

3 

(3 ขอ) 

2 

(2 ขอ) 

1 

(1 ขอ) 

0 

( - ) 

2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ    

การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสินของทางราชการ โดย

ยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่

เกี่ยวของอยางเครงครัด                                          

      



๘๐ 
 

 

รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(5-6 ขอ) 

4 

(4 ขอ) 

3 

(3 ขอ) 

2 

(2 ขอ) 

1 

(1 ขอ) 

0 

( - ) 

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้           

1. กิจกรรมควบคุมการเบิกจายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป                                                           

2.การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน  การคลัง  พัสดุ  และ

ทรัพยสินของเทศบาล  และการรับเรือ่งรองเรียนเกี่ยวกับการเงิน

การคลงั             

ซึ่งครอบคลมุสาระสําคญั ดังนี ้                                                

()   1) การใชจายงบประมาณที่ไมสมควรผิดวัตถุประสงค ไมมี

ประสิทธิภาพ                                                                     

()   2) การใชจายเงินเพื่อสงเสริมธุรกิจของตน/พวกพอง                 

()   3) การรบัรูเกี่ยวกับการใชจายงบประมาณของหนวยงาน

อยางไมเหมาะสมหรือมากเกินความจําเปน ผิดวัตถุประสงค ไมมี

ประสิทธิภาพ                                                                    

()   4) การพัฒนาแผนและกระบวนการการจัดซื้อ – จัดจาง             

()   5) การวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง และนําผลการ

วิเคราะหมาปรบัปรุงการจัดซื้อในปงบประมาณถัดไป          

                                                                             

()   6) การเปดเผยขอมูลการจัดซื้อ - จัดจางรายโครงการให

สาธารณะชนทราบผานเว็บไซตหรือสื่อชองทางอื่นๆ 

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสาํคัญ ทั้งสิ้น จํานวน.......6......ขอ   ระดับคะแนน 5  
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รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(10-12 ขอ) 

4 

(8-9 ขอ) 

3 

(6-7 ขอ) 

2 

(4-5 ขอ) 

1 

(1-3 ขอ) 

0 

( - ) 

2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการ

ประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกัน

และโดยไมเลือกปฏิบัติ                                            

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้              

1. กิจกรรมการจัดบรกิารสาธารณะและบริการประชาชน เพื่อใหเกิด

ความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ                                            

ซึ่งครอบคลมุสาระสําคญั ดังนี้                                              

()   1) แนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน                  

()   2) คูมือหรือมาตรฐานการปฏบิัติงานตามภารกิจของ

หนวยงาน                                                                     

()   3) ปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอน เปนมาตรฐาน ยึดหลัก

ความถูกตอง                                                                   

()   4) รายงานผลการปฏิบัตงิานตามคูมือหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน                                      

()   5) การใหบริการโดยไมเลือกปฏิบัติ                                

()   6) บริหารจัดการที่ยุติธรรมและตรงไปตรงมาในการ

ใหบรกิาร                                                                      

()   7) ใชเทคโนโลยีเพื่อใหเปนมาตรฐาน โปรงใส มี

ประสิทธิภาพ                                                                  

()   8) แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราคาบริการ อยางชัดเจน             

()   9) ใหบริการโดยจัดลําดบักอน – หลัง                                      

()   10) ใหบริการแลวเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม                     

()   11) ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ                    

()   12) รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ 

      

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสาํคัญ ทั้งสิ้น จํานวน ...12......ขอ   ระดับคะแนน 5  



๘๒ 
 

 

 

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี(10 คะแนน) 

 

รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(3 ขอ) 

4 

(2 ขอ) 

3 

(1 ขอ) 

0 

(-) 

2.3.1 มีการจัดทาํแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดาํเนินการเกี่ยวกับ

การบริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย  

ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น                                                                        

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้                               

1. มาตรการการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                             

2. โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏบิัติราชการ           

ซึ่งครอบคลมุสาระสําคญั ดังนี ้                                                     

() 1) การเปดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาใหบรกิารอยางชัดเจน                                                                                

() 2) การใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการใหบรกิาร           

() 3) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใชใหบริการ 

    

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสาํคัญ ทั้งสิ้น จํานวน ........2.........ขอ    ระดับคะแนน 5  
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รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(3 ขอ) 

4 

(2 ขอ) 

3 

(1 ขอ) 

0 

(-) 

2.3.2 มีการกระจายอาํนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ 

ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น                                                        

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้                     

1. มาตรการมอบอํานาจอนุมัติ อนญุาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏบิัติ

ราชการ                                                                               

ซึ่งครอบคลมุสาระสําคญั ดังนี ้                                                     

() 1) การใหขอมูลหนาที่ความรบัผิดชอบและผูรบัผิดชอบอยางชัดเจน                                                                                   

() 2) ปฏิบัติหนาทีโ่ดยคํานึงถึงการใชอํานาจหนาที่โดยชอบธรรมและ

ถูกกฎหมาย                                                                      

() 3) ปฏิบัติหนาทีโ่ดยดําเนินการตามขั้นตอนอยางถูกตอง ไมผิดพลาด 

    

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสาํคัญ ทั้งสิ้น จํานวน ......3.......ขอ    ระดับคะแนน 5  

 

2.4 การเชิดชูเกียรตแิกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ          

(15 คะแนน) 

 

รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(มีโครงการ) 

0 

(ไมมีโครงการ) 

2.4.1 ยกยองเชิดชูเกยีรติหนวยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต    

มีคุณธรรม จริยธรรม                                                       

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้                  

 -       

         

ซึ่งครอบคลมุสาระสําคญั ดังนี้                                                   
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(   ) ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลทีม่ีความซื่อสัตย สุจริต        

มีคุณธรรม จริยธรรม 

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสาํคัญ ทั้งสิ้น จํานวน .......-........ ขอ    ระดับคะแนน 0  

 

รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(มีโครงการ) 

0 

(ไมมีโครงการ) 

2.4.2 ยกยองเชิดชูเกยีรติหนวยงาน/บุคคลที่ใหความชวยเหลือกิจการ

สาธารณะของทองถิ่น                                                      

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้                    

 -       

           

ซึ่งครอบคลมุสาระสําคญั ดังนี ้                                                           

(   ) ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่ใหความชวยเหลือกจิการ

สาธารณะของทองถิ่น 

  

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสาํคัญ ทั้งสิ้น จํานวน .....-.......โครงการ   ระดับคะแนน 0  

 

 

 

 

 

รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(มีโครงการ) 

0 

(ไมมีโครงการ) 

2.4.3 ยกยองเชิดชูเกยีรติบุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้                     

 -       
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ซึ่งครอบคลมุสาระสําคญั ดังนี้                                                      

(   ) ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีง 

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสาํคัญ ทั้งสิ้น จํานวน ......-......โครงการ   ระดับคะแนน 0  

 

 

 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต (20 คะแนน) 

 

รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

10 

(3 ขอ) 

8 

(2 ขอ) 

6 

(1 ขอ) 

0 

(-) 

2.5.1 ดําเนินการใหมีข อตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติ

หนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการ

บริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี                                       

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้                                                                          

1. มาตรการศูนยรับเรื่องราวรองทกุขเทศบาลตําบลยี่งอ                   

2. โครงการเผยแพรขอมลูขาวสารดานการจัดซื้อจัดจาง           

ซึ่งครอบคลมุสาระสําคญั ดังนี ้                                                       

()   1) มิใหมีการเรียกรบัเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรบับริจาค หรือรอง

ขอใหผูใชบริการพาไปสถานทีบ่ันเทิงรวมถึงรองขอสิ่งอํานวยความสะดวก

หรือประโยชนอื่นใด เพื่อแลกเปลี่ยนกบัการใหบริการตามอาํนาจหนาที ่       

()   2) มิใหเจาหนาทีท่ี่ใหบริการเอือ้ประโยชนหรือเลือกปฏิบัติตอ

ผูใชบริการบางคนเนื่องจากมีความสัมพันธสวนตัว                                  

()   3) มิใหเจาหนาทีป่ฏิบัติหนาที่อยางไมเปนธรรมหรอืมีการให

ความชวยเหลือเปนพเิศษแกบุคคลอื่นเพื่อประโยชนตอบแทนสําหรับ
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ตนเองและพวกพองหรือบุคคลอื่น 

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสาํคัญ ทั้งสิ้น จํานวน .....3......ขอ ระดับคะแนน 10  

 

 

 

 

รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

( 2 ขอ) 

3 

( 1 ขอ) 

0 

(-) 

2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอที่ได

ดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ

ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น                        

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้                    

                -      

                                 

ซึ่งครอบคลมุสาระสําคญั ดังนี ้                                                   

(    )   1) มีแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต               

(    )   2) รับการประเมิน ตรวจสอบ จากหนวยกํากบั ดูแล 

  - 

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสาํคัญ ทั้งสิ้น จํานวน .........-.......... ขอ   ระดับคะแนน 0  

 

 

รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(3 ขอ) 

4 

(2 ขอ) 

3 

(1 ขอ) 

0 

(-) 

2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตาม

กฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ               

   - 



๘๗ 
 

 

รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(3 ขอ) 

4 

(2 ขอ) 

3 

(1 ขอ) 

0 

(-) 

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้                 

 -       

                      

ซึ่งครอบคลมุสาระสําคญั ดังนี ้                                                       

(    )   1) มีกระบวนการทีเ่หมาะสมในการลงโทษผูกระทําผิดการทจุริต 

(    )   2) มีข้ันตอนการลงโทษผูกระทําผิดการทุจริตทีเ่หมาะสม             

(    )   3) มีการติดตาม ตรวจสอบผูกระทําผิดการทจุริตอยางมี

ประสิทธิภาพ 

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสาํคัญ ทั้งสิ้น จํานวน ..........-........ขอ    ระดับคะแนน 0  

มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมสีวนรวมของภาคประชาชน รวม 45 คะแนน 

 3.1 จัดใหมีและเผยแพรข อมลูขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวน

รวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน              

(15 คะแนน) 

 

รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(5ขอ) 

4 

(4ขอ) 

3 

(3ขอ) 

2 

(2ขอ) 

1 

(1ขอ) 

0 

(-) 

3.1.1 จัดใหมีศูนยข อมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมลูขาวสาร

ของทางราชการ                                                             

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้                      

1. มาตรการปรบัปรุงศูนยขอมลูขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูล

ขาวสารของทางราชการใหมปีระสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น                                                        

ซึ่งครอบคลมุสาระสําคญั ดังนี้                                                   

()  1) ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไม
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รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(5ขอ) 

4 

(4ขอ) 

3 

(3ขอ) 

2 

(2ขอ) 

1 

(1ขอ) 

0 

(-) 

บิดเบอืนขอเทจ็จริง                                                                 

() 2) มีหนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการของหนวยงาน                

() 3) มีสื่อประชาสมัพันธเผยแพรบทบาทอํานาจหนาที่                    

() 4) มีการแสดงขอมลูการดําเนินงานตามบทบาทภารกจิอยาง

ชัดเจน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และเปนปจจุบันทางเว็บไซตของ

หนวยงานและสื่ออื่นๆ                                                                

(   ) 5) มีระบบการใหขอมลูการดําเนินงานของหนวยงานผาน

หมายเลขโทรศัพทเฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรบั

อัตโนมัติหรือมเีจาหนาที่ของหนวยงานใหบรกิารขอมลูตลอดเวลาการทํา

การของหนวยงาน 

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสาํคัญ ทั้งสิ้น จํานวน 4 ขอ   ระดับคะแนน 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(4ขอ) 

4 

(3ขอ) 

3 

(2ขอ) 

2 

(1ขอ) 

0 

(-) 

3.1.2 มีการเผยแพรข อมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การ

บริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง 

รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย 

ระเบียบ กฎขอบังคับ ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
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รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(4ขอ) 

4 

(3ขอ) 

3 

(2ขอ) 

2 

(1ขอ) 

0 

(-) 

เผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได                             

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้                     

1. โครงการเผยแพรขอมลูขาวสารที่สําคญัและหลากหลาย                             

ซึ่งครอบคลมุสาระสําคญั ดังนี้                                                     

() 1) การประกาศ เผยแพรแผนจัดหาพัสดหุรอืการจัดซื้อจัดจาง        

() 2) การเปดเผยขอมูลผลการจัดซือ้จัดจางใหสาธารณชนทราบ    

() 3) การเขาถึงขอมลูของประชาชนของหนวยงาน                       

() 4) ผลการประเมินการรบัรูและการเขาถึงขอมลูภาคประชาชน  

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสาํคัญ ทั้งสิ้น จํานวน ..........4......ขอ    ระดับคะแนน     5  

 

 

 

รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(มีโครงการ) 

0 

(ไมมีโครงการ) 

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรข อมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ราชการที่เปนประโยชนกับการมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้                

1. ,มาตรการปรบัปรุงศูนยขอมลูขาวสารเทศบาลตําบลยีง่อใหมี

ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น                                                            

2. กิจกรรมการออกระเบียบจัดตัง้ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบล       

ยี่งอ      ซึ่งครอบคลมุสาระสําคัญ ดังนี ้                   

()   การเผยแพรขอมูลการใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย 

ขอบังคับ และสถานที่ใหบริการอยางชัดเจน  

  

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสาํคัญ ทั้งสิ้น จํานวน ......2.....โครงการ   ระดับคะแนน 5  
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3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน (15 คะแนน) 

 

รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(3 ขอ) 

4 

(2 ขอ) 

3 

(1 ขอ) 

0 

(-) 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนิน

กิจการ ตามอาํนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะ

การดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสขุอนามัยของ

ประชาชนในทองถิ่น                                               

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้                  

1. โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  ซึ่งครอบคลมุสาระสาํคัญ ดังนี ้                                                   

()  1) จัดประชาคม                                                         

() 2) สนับสนนุเครอืขายภาคประชาสงัคม                                 

() 3) จัดตั้งศูนยและเจาหนาที่รบัผิดชอบรบัเรื่องรองเรียน/รอง

ทุกข/รองเรียนการทุจริต 

    

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสาํคัญ ทั้งสิ้น จํานวน .........3..........ขอ   ระดับคะแนน 5  

 

 

รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(4ขอ) 

4 

(3ขอ) 

3 

(2ขอ) 

2 

(1ขอ) 

0 

(-) 

3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขได

โดยสะดวก                                                                  

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้                     

1. จัดตั้งศูนยดํารงธรรมและการบริหารจัดการเรื่องราวรองทุกข  

ซึ่งครอบคลมุสาระสําคญั ดังนี้                                                    

() 1) การกําหนดชองทางการรองเรียนและขั้นตอน/กระบวนการ

จัดการเรื่องรองเรียน                                                              

() 2) การประกาศเผยแพร/กระบวนการเรื่องขั้นตอนรองเรียน               
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รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(4ขอ) 

4 

(3ขอ) 

3 

(2ขอ) 

2 

(1ขอ) 

0 

(-) 

() 3) มีวิธีการรองเรียนทีส่ามารถทําไดงาย                                

() 4) มีชองทางการรับเรื่องรองเรียนทีส่ะดวกและเหมาะสม  

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสาํคัญ ทั้งสิ้น จํานวน ......4...... ขอ    ระดับคะแนน 5  

 

 

รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(10-12ขอ) 

4 

(8-9ขอ) 

3 

(6-7ขอ) 

2 

(4-5ขอ) 

1 

(1-3ขอ) 

0 

(-) 

3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/

รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการ

เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข                                               

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้                     

1. ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลยีง่อ    

ซึ่งครอบคลมุสาระสําคญั ดังนี ้                                                  

() 1) การแกไขขอรองเรียนอยางเหมาะสม                             

() 2) การติดตามเรื่องรองเรียนและระบบใหผูรองเรียนตดิตามผลได

ดวยตนเอง                                                                            

() 3) การแจงผลเรื่องรองเรียนหรือแจงผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง

รองเรียนใหผูรองเรียนทราบมีประสิทธิภาพ                                     

() 4) มีมาตรการที่ตองดําเนินการเรื่องรองเรียนภายใน 15 วัน                

() 5) การรายงานผลการดําเนินการหรือความกาวหนาเรือ่งรองเรียน 

() 6) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมระบปุญหา

อุปสรรคและแนวทางแกไข และเผยแพรใหสาธารณชนทราบผานทาง

เว็บไซตหรือสื่ออื่น ๆ                                                            

() 7) การกําหนดชองทางการรองเรียนการจัดซื้อ - จัดจาง           
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() 8) การกําหนดหนวยงานหรือผูรบัผิดชอบเรื่องรองเรียนการจัดซื้อ - 

จัดจาง                                                                           

() 9) การรายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนจัดซือ้ - จัดจาง ใหผู

รองทราบ                                                                           

(   ) 10) มีระบบการแจงเบาะแสการทจุริต                                     

(   ) 11) มีระบบการคุมครองผูใหเบาะแสการทจุริต                           

(   ) 12) เปดชองทางการรับเรือ่งรองเรียนการทจุริต                                                  

                                                                               

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสาํคัญ ทั้งสิ้น จํานวน ........9..........ขอ    ระดับคะแนน 4  

 

 

 

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (15 คะแนน) 

 

รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(4ขอ) 

4 

(3ขอ) 

3 

(2ขอ) 

2 

(1ขอ) 

0 

(-) 

3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การ

จัดทํางบประมาณ                                                          

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้                        

1.โครงการจัดทําแผนพฒันาเทศบาล                                          

ซึ่งครอบคลมุสาระสําคญั ดังนี ้                                                       

() 1) แตงตั้งเปนกรรมการจัดทําแผนพฒันา                                    

() 2) การมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ                              

() 3) การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ                 

() 4) การมีสวนรวมดําเนินการตามโครงการ  

     

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสาํคัญ ทั้งสิ้น จํานวน........4........ขอ    ระดับคะแนน………5………….. 
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รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(มีโครงการ) 

0 

(ไมมีโครงการ) 

3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสด ุ        

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้                   

1. กิจกรรมการเผยแพรขอมลูขาวสารดานการเงิน  การคลัง  พัสดุ  และ

ทรัพยสินของเทศบาล  และการรับเรือ่งราวรองเรียนเกี่ยวกบัการเงิน  

การคลงั                       

ซึ่งครอบคลมุสาระสําคญั ดังนี้                                                     

() เปดโอกาสใหประชาชนเขารวมสงัเกตการณในการจัดหาพัสดุ 

 - 

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสาํคัญ ทั้งสิ้น จํานวน ......1.....โครงการ   ระดับคะแนน………5…………….. 

  

 

รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(3 ขอ) 

4 

(2 ขอ) 

3 

(1 ขอ) 

0 

(-) 

3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และประเมินผล

การปฏิบัติงาน                                                                 

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้                    

1. โครงการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน                                               

ซึ่งครอบคลมุสาระสําคญั ดังนี ้                                                      

() 1) แตงตั้งเปนกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา                        

() 2) การมีสวนรวมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ              

() 3) การมีสวนรวมในการปรบัปรุงแกไขโครงการ   

    



๙๔ 
 

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสาํคัญ ทั้งสิ้น จํานวน ......3......ขอ    ระดับคะแนน 5   

 

มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รวม 45 คะแนน 

 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 

(10 คะแนน) 

 

รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(2ขอ) 

3 

(1ขอ) 

0 

(-) 

4.1.1 มีการจัดทาํและรายงานการจัดทาํระบบควบคุมภายในให          

ผูกํากับดูแล                                                                     

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้                 

1. โครงการจัดวางระบบควบคุมภายใน     ซึ่งครอบคลมุสาระสําคัญ ดังนี ้                                                  

()  1) กลุมงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในมีการทํางานอยาง

เปนอสิระ                                                                            

() 2) ระบบการตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบ ยับยั้ง หรอื

ปองกันการทจุริตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสาํคัญ ทั้งสิ้น จํานวน 2      ขอ    ระดับคะแนน 5  

 

 

รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(3 ขอ) 

4 

(2 ขอ) 

3 

(1 ขอ) 

0 

(-) 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมี

การจัดทําแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการ

ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้                       
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รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(3 ขอ) 

4 

(2 ขอ) 

3 

(1 ขอ) 

0 

(-) 

1. โครงการจัดวางระบบควบคุมภายใน                                            

ซึ่งครอบคลมุสาระสําคญั ดังนี้                                                    

() 1) มีระบบปองกันหรือตรวจสอบการละเวนการปฏิบัตหินาที่         

() 2) มีการนําผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรบัปรุง

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต                                

() 3) รับรูถึงแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนอยางดี 

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสาํคัญ ทั้งสิ้น จํานวน  3      ขอ    ระดับคะแนน 5  

  

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทางที่

สามารถดําเนินการได (15 คะแนน) 

 

รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(2ขอ) 

3 

(1ขอ) 

0 

(-) 

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ

บริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ 

พนักงาน ลูกจาง                                                             

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้                       

 -       

         

ซึ่งครอบคลมุสาระสําคญั ดังนี้                                                   

(   ) 1) แตงตั้งเปนกรรมการบริหารงานบุคคล                                     

(   ) 2) เปดเผยขอมลูขาวสาร/แนวทางการบรหิารงานบุคคล 

  - 

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสาํคัญ ทั้งสิ้น จํานวน        -  ขอ   ระดับคะแนน 0  

 



๙๖ 
 

 

รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(2ขอ) 

3 

(1ขอ) 

0 

(-) 

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ

บริหารงบประมาณ การรับ - จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสิน

ของทางราชการ                                                           

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้                

1. เผยแพรขอมูลขาวสารทีส่ําคัญและหลายหลาย    

ซึ่งครอบคลมุสาระสําคญั ดังนี้                                                    

(   ) 1) จัดใหประชาชนเขารวมสังเกตการณในการบริหารงบประมาณ            

() 2) การจัดใหมีและการเผยแพรรายละเอียดขอมลูการดําเนิน

โครงการและการใชงบประมาณ ใหประชาชนในทองถิ่นไดทราบลวงหนา

และใหขอมลูที่วานี้แกบุคคลทีร่องขอหรอืขอด ู

  - 

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสาํคัญ ทั้งสิ้น จํานวน  1      ขอ    ระดับคะแนน 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๗ 
 

 

 

 

รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(3 ขอ) 

4 

(2 ขอ) 

3 

(1 ขอ) 

0 

(-) 

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหา

พัสดุ ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้              

1. การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพสัด ุ                                   

2. กิจกรรมการเผยแพรขอมลูขาวสารดานการเงิน  การคลัง พัสดุ  และ

ทรัพยสินของเทศบาล  และการรับเรือ่งราวรองเรียนเกี่ยวกบัการเงินการ

คลัง  3. มาตรการการจัดหาคณะกรรมการการจัดจาง  โดยการสงหนงัสอื

ใหประธานชุมชน  เพื่อคัดเลือกตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการชุมชนใน

การจัดทําโครงการตางๆของเทศบาลตําบลยี่งอ                                                                            

ซึ่งครอบคลมุสาระสําคญั ดังนี้                                                   

() 1) เปดโอกาสใหประชาชนเขารวมสังเกตการณในการจัดหาพัสดุฯ           

(   ) 2) ฝกอบรมใหความรูทีเ่กี่ยวของกบัการพัสดุ                             

() 3) ออกประกาศรายงานผลการดําเนินการโครงการทุกขั้นตอนให

ประชาชนไดทราบ และตามชองทางทีป่ระชาชนเขาถึงขอมลูได

โดยสะดวก 

    

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสาํคัญ ทั้งสิ้น จํานวน        2      ขอ    ระดับคะแนน 4  

 

 

 

 

 

 

 



๙๘ 
 

 

 

 

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น (10 คะแนน) 

 

รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(มีโครงการ) 

0 

(ไมมีโครงการ) 

4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู 

ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่

เกี่ยวของไดกําหนดไว                                                       

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้                 

1. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม                                           

ซึ่งครอบคลมุสาระสําคญั ดังนี ้                                                     

() การพิจารณาใหมีแผนงาน/โครงการสําหรับสมาชิกสภาทองถิ่น

เปนการเฉพาะ หรือรวมกบัฝายบรหิาร/พนกังาน/ขาราชการทองถิ่นเขา

รวมการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานการปฏบิัติงานของสภาทองถิ่น 

และการเสริมสรางความรูในการปฏิบัตหินาที่ของฝายบรหิารใหเปนตาม

กฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวของ 

  

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสาํคัญ ทั้งสิ้น จํานวน     1    โครงการ   ระดับคะแนน 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๙ 
 

 

รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(มีโครงการ) 

0 

(ไมมีโครงการ) 

 

 

 

 

รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(มีโครงการ) 

0 

(ไมมีโครงการ) 

4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของฝายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการทีก่ฎหมาย 

ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด                 

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้                      

1. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม     

ซึ่งครอบคลมุสาระสําคญั ดังนี ้                                                  

() การใหความรูความเขาใจตามโอกาส เกี่ยวกับขอบงัคับการ

ประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา ไมวาจะเปนการตัง้คณะกรรมการ

ตรวจสอบ การตัง้กระทู รวมทัง้การทําความเขาใจลวงหนาในขอกฎหมาย 

ระเบียบ คําสัง่ที่เกี่ยวของกับเรือ่งทีฝ่ายบริหารเสนอใหสภาพิจารณา 

  

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสาํคัญ ทั้งสิ้น จํานวน     1  โครงการ   ระดับคะแนน 5  

  

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต (10 

คะแนน) 

 

รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(2ขอ) 

3 

(1ขอ) 

0 

(-) 

4.4.1 สงเสริมใหมีการดาํเนินการเฝาระวังการทุจริต                   - 



๑๐๐ 
 

 

รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(2ขอ) 

3 

(1ขอ) 

0 

(-) 

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้                       

1. ,มาตรการปองกันการทุจริตและสรางความโปรงใสในการดําเนินงาน

ทะเบียนและบัตร        

ซึ่งครอบคลมุสาระสําคญั ดังนี้                                                   

() 1) มีการเผยแพรหลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวของกับการ

ตอตานการทจุริต เชน มีเวที บอรด เว็บไซต หรือชองทางอืน่ ๆ              

(   ) 2) สรางชุมชนเฝาระวังการตอตานการทุจริต  

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสาํคัญ ทั้งสิ้น จํานวน  1 ขอ   ระดับคะแนน 3  

 

 

 

รายละเอียดการจัดทาํแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(มีโครงการ) 

0 

(ไมมีโครงการ) 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต                     

ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี ้                

 -       

             

ซึ่งครอบคลมุสาระสําคญั ดังนี ้                                                         

(   ) มีการพฒันาเครือขายและสรางความรวมมอืกับทุกภาคสวนเพื่อ

ตอตานการทจุริต เชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม 

 - 

รวมดําเนินการครอบคลุมสาระสาํคัญ ทั้งสิ้น จํานวน        -  โครงการ ระดับคะแนน 0  

 



๑๐๑ 
 

 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่ระบุไวในรายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) นี้            

มีความถูกตองครบถวนตามหลักเกณฑทุกประการ   

                                                       

       (ลงชื่อ)  นายรังสฤษฏ ราชมุกดา 

            (นายรังสฤษฏ ราชมุกดา) 

                                                                    นายกเทศมนตรีตําบลยี่งอ 

 

              

 

 

 

 

 

  



๑๐๒ 
 

 
 

 

 

                                                            คําสั่งเทศบาลตําบลยี่งอ 

     ที่  ๑๘๔ / ๒๕๖๐ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบตัิการปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลยี่งอ 

......................................................................................................................... 

             เพื่อใหการดําเนินการพัฒนาจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนดวยความ

เรียบรอยบรรลุวัตถุประสงคองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงควรแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  ประกอบดวย 

 1. นายรังสฤษฎ   ราชมุกดา   ตําแหนงนายกเทศมนตรี   ประธานกรรมการ 

 2. นายมูหัมมัดสะกรี  ซอซิ   ตําแหนงประธานสภาเทศบาล   กรรมการ 

 3. นายฐิติพันธุ  บุญเพิ่ม  ตําแหนงปลัดเทศบาล   กรรมการ 

 4. นางปาลีดา  กาแลมา  ตําแหนงรองปลัดเทศบาล   กรรมการ 

 5. นางทัศนีย   บานแยม  ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง   กรรมการ 

 6. นายขจรศักดิ์  จันทรโคบุตร ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  กรรมการ 

 7. นายอับดูลลาเตะ  มะนิ  ตําแหนงหัวหนาฝายปกครอง   กรรมการและเลขานุการ        

ใหคณะทํางานมีหนาที่  ดังนี้ 

1. ศึกษาวิเคราะหทําความเขาใจกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

2. วางแผน  จัดทํา  ทบทวน  และพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

3. กํากับดูแลใหมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

4. จัดทํารายงานการติดตามประเมินผลพรอมสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

5. หนาที่อ่ืนๆ  ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นควรเพิ่มเติมตามความเหมาะสมกับสภาพขององคปกครองสวน

ทองถิ่นนั้นๆ 

 

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป   

สั่ง  ณ  วันที่  ๘   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                       รังสฤษฎ  ราชมุกดา 

(นายรังสฤษฎ  ราชมุกดา) 

นายกเทศมนตรีตําบลยี่งอ 


