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ค าน า 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ส าหรับองค์กรปกครองส่วนถิ่นฉบับนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจถึงกรอบและแนวทาง             
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันจะน าไปสู่             
การปรับปรุงการด าเนินงานป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ซึ่งเปรียบเสมือน                  
เป็นภูมิคุ้มกันส าหรับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ท างานให้บังเกิดประโยชน์
สุขของประชาชนในท้องถิ่น  และไม่ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความคลางแคลงใจ                 
ในการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อีกท้ังเป็นกลไกส าคัญในการป้องกันไม่ให้มีการ        
ใช้อ านาจหน้าท่ีในการบริหารราชการโดยมิชอบได้อีกทางหนึ่งด้วย 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ส าหรับเทศบาลต าบลยี่งอ 

ส าหรับกรอบการจัดท าแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น  ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยว่าด้วย          
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)และกรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประกอบด้วย 

มิติที่ ๑  การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
มิติท่ี ๔  การเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นประโยชน์ต่อการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และมีส่วนช่วยให้ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม
ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย               
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ท่ีก าหนดว่าประเทศไทย    
ใสสะอาด  ไทยท้ังชาติต้านทุจริต 

 

                                                                                เทศบาลต าบลย่ีงอ 
พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 

๑. การวิเคราะห์ความเสียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เ พ่ือพิจารณาการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่                
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองความต้องการของขุมขนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

1. การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละลายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. สภาพหรือปัญหาที่เกิดข้ึนจากตัวบุคคล 
3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

 
สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ 
ดังนี้ 
 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง  กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
 2) สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมนิยม  ท าให้คน              
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่สร้างความร่ ารวย  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ที่มีแนวโน้ม ที่จะท าพฤติกรรม           
การทุจริตมารกยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 
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1) การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของรัฐ  ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้างเป็นเรื่องของการ
ผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที ่ เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ 

2)  การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย  ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริตเพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นท าให้เจ้าหน้าที่                
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิมรายได้พิเศษให้กับตนเอง 

3) การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ  ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น           
เป็นพิเศษถือเป็นเครื่องวัดความดีของคน  แต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง  และมีความเห็นแก่ตัวมารกยิ่งขึ้น  แต่มองประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่ ยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

4) มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดีคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต                
ยกย่องคนท่ีมีเงิน  คนที่เป็นเศรษฐี  มหาเศรษฐี  คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง  ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด           
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิธีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดาเห็นคนซื่อเป็นเซ่อเห็นคนโกงเป็นคนฉลาดย่อมจะท าการ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงโดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป  และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง 

2.  หลักการและเหตุผล   

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง                
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหา
ระดับต้นๆที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศษฐกิจ  สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่ วน              
ในสังคมไทย  ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง  ภาคราชการ  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง              
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์องค์ที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ  ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเขิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์ รัปชัน
ทั่วโลก ที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ  พบคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 -  2558  อยู่
ที่ 35 – 38  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  100  โดยในปี 2558  อยู่อันดับที่  76  จาก 168  ประเทศ  ทั่วโลก  
และเป็นอันดับที่  3  ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย  และล่าสุดพบว่าผล
คะแนนของประเทศไทยปี  2559  ลดลง  3  คะแนน  จากปี 2558  ได้ล าดับที่ 101  จาก  169  ประเทศ   
ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 

 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา  ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามป้องกัน                
การทุจริต  ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต                    
พ.ศ.2546  การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  3  ฉบับ  แต่ปัญหา                
การทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง  สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของ
สังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม  ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความส าพันธ์
แนวดิ่ง  หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลื่อเกื้อกูล  
โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง  ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  ติดความสบาย  ยกย่องคน
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ที่มีเงินและมีอ านาจ  ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้
ด้วยกัน  จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ  ขาดความเข้มแข้ง 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจาก            
ปี  พ.ศ. 2560  จนถึงปี  พ.ศ.2564  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคม
มิติใหม่  ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงาน
ของรัฐตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศชาติมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์  ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ  50  ในปี พ.ศ. 2564  ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ  
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช่
ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น  6  
ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption  Perception  Index  CPI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3                        
(พ.ศ. 2560 – 2564)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส  สร้างค่านิยม  วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่าน
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ  ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

3.  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

 1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง  
ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

 3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี(Good  Governance) 
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 4) เพ่ือส่งเสริมการมีบทบาทมีส่วนร่วม(peoples  participation)และตรวจสอบ(Peoples  audit)             
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย 

 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชน            
ในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น 
ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ              
ของข้าราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น          ที่มีความเข็มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าทุจริตและประพฤติ            
มิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี               
(Good Govermance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง               
ที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 

 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
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5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า            
การทุจริตและประพฤติมิชอบ อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกัน              
เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลยี่งอ  อ าเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

1. การสร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1  การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายบรหิาร
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น
และฝา่ยประจ าของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

1.1.1.(1) โครงการ
บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 
1.1.1.(2) โครงการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 
 
1.1.1.(3) โครงการ
สมุดความดีพนักงาน
จ้าง 
 
1.1.1.(4) โครงการ
ส่งเสริมคณุธรรม
และจริยธรรมในการ
ป้องกันการทุจริต 
 
1.1.1.(5) โครงการ
ฝึกอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม แก่
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา และพนักงาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

50,000- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

50,000- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

50,000- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 
 

 

 

50,000- 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

1. การสร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

1) ปลูกต้นไมเ้พื่อ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขี้ยว ลด
ภาวะโลกร้อนในเขต
พื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
2) โครงการรณรงค์
และประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างจิตส านึก
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
3) โครงการสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ 
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

- 

 

 

 

100,000.- 

 

 

 

 

100,000.- 

- 

 

 

 

100,000.- 

 

 

 

 

100,000.- 

- 

 

 

 

100,000.- 

 

 

 

 

100,000.- 

 

- 

 

 

 

100,000.- 

 

 

 

 

100,000.- 

 

 

 1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ตระหนักแกเ่ด็ก
และเยาวชน 

1) โครงการ
คุณธรรมสานสายใย
ครอบครัว 
 
2) โครงการพาน้อง
ท่องธรรมะ 
 
3) โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้เด็กและเยาวชน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(กิจกรรม โต
ไปไมโ่กง) 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

50,000- 

- 

 

 

- 

 

50,000- 

- 

 

 

- 

 

50,000- 

 



~ ๑๑ ~ 
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 

 

 4) โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้เด็กและเยาวชน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง)          

- - - -  

 รวม จ านวน 3 โครงการ 250,000.- 300,000.- 300,000.- 300,000.-  

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการ
ทุจริตของ
ผู้บริหาร 

กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อตา้นการ
ทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

- - - -  

 2.2. มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1(1) มาตรการ
สร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงาน
บุคคล 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 

  2.2.1.(2) มาตรการ
ออกค าสั่งมอบหมาย
งานของนายก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปลัดและ
หัวหน้าส่วนราชการ 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 

  2.2.1.(3)กิจกรรม
สร้างความโปร่งใส
ในการใช้การ
พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 



~ ๑๒ ~ 
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  2.2.2.(1) กิจกรรม
ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 

  2.2.2.(2) กิจกรรมการ
พัฒนาแผนและ
กระบวนการจดัหาพสัด ุ

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 

  2.2.2.(3) กิจกรรม
สร้างความโปร่งใส
ในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 

  2.2.2.(4)กิจกรรม
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารดา้นการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 

  2.2.3.(1) กิจกรรม
การบริการ
สาธารณะและการ
บริการประชาชน
เพื่อให้เกิดความพึ่ง
พอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัต ิ

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 

  2.2.3.(2) มาตรการ
ป้องกันการทุจริต
และสร้างความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานทะเบียน
และบัตรประชาชน 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 

        

 



~ ๑๓ ~ 
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 

 

 2.2.3.(3)กิจกรรม
การจ้างส ารวจความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

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

  2.2.3.(4) กิจกรรม
การใช้บัตรคิวในการ
ติดต่อราชการ 

- - - -  

  2.2.3.(5) มาตรการ
ยกระดับคุณภาพการ
บริการประชาชน 

- - - -  

 2.3 มาตรการการ
ใช้ดุลพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

2.3.1(1) กิจกรรมลด
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 

  2.3.1(2) มาตรการ
การลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบตัิ
ราชการ 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 

  2.3.2(1) มาตรการ
การมอบอ านาจอนุมตัิ 
อนุญาต สั่งการ เพื่อ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 

  2.3.2(2) มาตรการ
มอบอ านาจของนายก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

 



~ ๑๔ ~ 
 

มิติ ภารกิจตามมติ ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 

 

 2.3.2(3) มอบ
อ านาจเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 

- - - - - 

  2.3.2(4 )มาตรการ
การออกค าสั่ง
มอบหมายของ
นายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และ
หัวหน้าส่วนราชการ 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 

 2.4  การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนินการ
การประพฤตปิฏิบัติ
ตนให้เป็นท่ี
ประจักษ ์

2.4.1(1) โครงการ
พ่อดีเด่น – แม่ดีเด่น 

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

  2.4.1(2) กิจกรรม
การมอบประกาศ
เกียรติคณุแกส่ตรี
ดีเด่น 

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

  2.4.1(3) ยกย่องเชิด
ชูเกียรติหน่วยงาน/
บุคคลที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเ้ป็นที่
ประจักษ ์

- - - -  

        

 

 

 



~ ๑๕ ~ 
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  2.4.2(1) กิจกรรม
การมอบประกาศ
เกียรติคณุแก่
คณะกรรมการ
ชุมชน 

2.4.2 (2) กิจกรรม
ยกย่องและเชิดชู
เกียรติแก่บคุคล 
หน่วยงาน องค์กร
ดีเด่น ผู้ท า
คุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรม
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- 

 

 
 

- 

10,000- 

 

 

 

5,000- 

 

 

 

 

10,000- 

 

 

 

5,000- 

10,000- 

 

 

 

5,000- 

 

  2.4.3 (3) กิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจติ
สาธารณะ 

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

  2.4.2 (1) กิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบตัิ
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

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



~ ๑๖ ~ 
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 2.5  มาตรการ
จัดการกรณไีด้
ทราบหรือ
ตรวจสอบพบการ
การทุจริต 

2.5.1 (1) มาตรการ 
“จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” 

2.5.1 (2) กิจกรรม 
“การจัดท าข้อตกลง
การปฏิบัตริาชการ
ขององค์กร” 

2.5.2 (1) กิจกรรม
ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยตรวจสอบที่ได้
ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการของ
องค์กร 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

  2.5.2 (1) มาตรการ 
“ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ” 

- - - -  

  2.5.2. (2) มาตรการ 
“แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 

 

 

 

 

 

- - - -  



~ ๑๗ ~ 
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 
 

รวม 

 

 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็น
การอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

2.5.3. (3) มาตรการ 
“ด าเนินการเกีย่วกับ
เรื่องร้องเรียน กรณี
มีบุคคลภายนอก
หรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าท่ี
ของเทศบาลต าบล 
ยี่งอว่าทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ” 

จ านวน - โครงการ         
6 มาตรการ             
8  กิจกรรม 

 

3.1.1(2) กิจกรรม
การออกระเบยีบ
จัดตั้งศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารของเทศบาล
ต าบลยี่งอ 

3.1.1(3) กิจกรรม
อบรมให้ความรู้ตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.
2540 

3.1.2(1) มาตรการ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

35,000 

 

 

- 

 

 

 

50,000- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

35,000 

 

 

- 

 

 

 

50,000- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

35,000 

 

 

- 

 

 

 

50,000- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 



~ ๑๘ ~ 
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  3.1.2(2) กิจกรรม
การเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารดา้นการเงิน
การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของ
เทศบาล และการรับ
เรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการ
คลัง 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 

  3.1.3(1) มาตรการ
จัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบลยี่งอ 

- - - -  

  3.1.3(2) โครงการ   
สื่อประชาสัมพันธ์ 

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

 3.2 การรับฟังความ
คิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

3.2.1(1) โครงการ
จัดประชาคมแผน
ชุมชน 

- - - -  

  3.2.1(2) มาตรการ
ด าเนินงานศูนย์รบั
เรื่องราวร้องทุกข์
เทศบาลต าบลยี่งอ 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 

  3.2.2(1) มาตรการ
ก าหนดขั้นตอน/
กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน 

- - - -  

   

 

     



~ ๑๙ ~ 
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 

 

 3.2.2(2) โครงการ
เทศบาลต าบลยี่งอ
เคลื่อนที ่

- - - -  

  3.2.3(2) กิจกรรม
รายงานผลการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ 

- - - -  

 3.3 การส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3.3.1(1) มาตรการ
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลยี่งอ 

- - - -  

  3.3.1(2) โครงการ
ท าแผนพัฒนา
เทศบาล 

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

  3.3.1(3) การ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชน 

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

  3.3.2(1) มาตรการ
แต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง 

 

 

 

- - - -  



~ ๒๐ ~ 
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  3.3.2(1) มาตรการ
แต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง 

- - - -  

  3.3.3(1) กิจกรรม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลยี่งอ 

- - - -  

  3.3.3(2) มาตรการ
ตรวจสอบโดย
คณะกรรมการการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีของ
เทศบาลต าบลยี่งอ 

 

- - - -  

 รวม จ านวน  1  โครงการ  
2  มาตรการ  

 1  กิจกรรม 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๒๑ ~ 
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

4. การเสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
ก าหนด 

4.1..1(1) โครงการ
จัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายใน
ประจ าป ี

- - - -  

  4.1.1(2) โครงการ
จัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน 

- - - -  

  4.1.2(1) กิจกรรม
ติดตามประเมินการ
ควบคุมภายใน 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 

  4.1.2(2) มาตรการ
ติดตามประเมินผล
ระบบควบคมุภายใน
เทศบาลต าบลยี่งอ 

- - - -  

 4.2  การ
สนับสนุนใหภ้าค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิรือ
การบริหาร
ราชการตาม
ช่องทางที่
สามารถด าเนิน 
การได ้

4.2.1 มาตรการ
ส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจสอบ
ก ากับดูแลการ
บริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้งการโอนย้าย 

- - - -  

  4.2.2(1) กิจกรรม
การรายงานผลการ
ใช้จ่ายเงินให้ประ ชา
ชนได้รับทราบ 

 

 

 

- - -  
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  4.2.2(2) กิจกรรม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ 
การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพยส์ิน
ของเทศบาลต าบล 
ยี่งอ 

- - - -  

  4.2.3(1) กิจกรรม
การจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างจากตัวแทน
ชุมชน 

- - - -  

  4.2.3(2) โครงการ
อบรมกรรมการ
ตรวจการจ้าง 

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

 4.3 การส่งเสรมิ
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.3.1(1) โครงการ
อบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบกฎหมาย
ท้องถิ่นผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

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

  4.3.1(2) กิจกรรม
การส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

- - - -  

  4.3.2(1) กิจกรรม
ส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบรหิาร 

 

 

 

 

- 

- - -  
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  4.3.2(1) กิจกรรม
การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลยี่งอ 

- - - -  

 4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือต้าน
การทุจริต 

4.4.1(1) มาตรการ
เฝ้าระวังการคอรร์ัป
ชันโดยภาค
ประชาชน 

- - - -  

  4.4.1(2) กิจกรรม
การติดป้าย
ประชาสมัพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจรติ 

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

  4.4.2(1) มาตรการ
การส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้าน
การป้องกันการ
ทุจริต 

- - - -  

 รวม จ านวน โครงการ - 
1 กิจกรรม  - 
มาตรการ 

- 45,000- 45,000- 45,000-  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 1   

1. ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกผู่้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลต าบล
ยี่งอ   

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า  ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤติของโลก            

ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์  มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆให้เป็นคนดี  ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ  “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์  ต้องดูแล   จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับ            การให้บริการสาธารณะ  การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนและต่อประเทศชาติ 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลยี่งอ  จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด  เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มี
จิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน  จึงได้ท าโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

 
3. วัตตุประสงค์ 

3.1  เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงาน  เจ้าหน้าที่  เทศบาลต าบลยี่งอ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เข้าใจ
หลักธรรม ของศาสนา  และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัว  
และในการปฏิบัติราชการ 

3.2  เพ่ือให้พนักงาน  ได้รับการพัฒนาจิตใจ  และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ  เกิดความส านึกร่วม                    
ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว  
ประชาชน  และประเทศชาติ  สร้างจิตส านึกในการท าความดี  รู้จักการให้  การเสียสละและการบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 

3.3  เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลต าบลยี่งอ  ในการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและ       
ธรรมาภิบาล 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลต าบลยี่งอ  อ าเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลยี่งอ  อ าเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 
 

ส่วนที่ 3 
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6. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  แบ่งเป็น  3  แนวทางคือ 
6.1  การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  โดยคณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล  บรรยาย

ให้ความรู้แก่พนักงาน  เจ้าหน้าที่ 
6.2  จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่  ส่งเสริมให้รู้รัก  สามัคคี  เสียสละ  ช่วยเหลือ  แบ่งปัน

และเห็นคุณค่าของการสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม  เช่น  การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม  หรือ
ท าบุญถวายทาน แก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ  หรืออาพาธ  เป็นต้น 

6.3  การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม  และบ าเพ็ญประโยชน์  ณ  วัดยี่งอ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
50,000.-  บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัด  เทศบาลต าบลยี่งอ  อ าเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 พนักงาน  เจ้าหน้าที่  มีคุณธรรมจริยธรรม  เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน า                

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน 
10.2 พนักงาน  เจ้าหน้าที่  ได้รับการพัฒนาจิตใจ  พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณเกิดความส านึกร่วมในการ

สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ   รู้จักการให้  เสียสละ
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร  เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 2  

1. ชื่อ โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล  

การจัดการขยะในเขตเทศบาลต าบลยี่งอ  ได้ประสบปันหาเกี่ยวกับการบริหารการจัดการขยะเช่น
เดี่ยวกับหลายๆท้องถิ่นท่ีไม่สามารถบริหารจัดการได้ทั้งหมด  ทั่งนี้เกิดจากการเติบโตของเศรษฐกิจและค่านิยม
ของประชาชนในการซื้ออาหารจากตลาดหรือร้านค้าต่างๆ  เพ่ือมาบริโภค  อีกทั้งยังขาดจิตส านึกในการดูแล
รักษาความสะอาด  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

3. วัตถุประสงค์ 

      3.1 เพ่ือสร้างผู้น า/แกนน าในชุมชน เขตเทศบาลต าบลยี่งอ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในด้านการ
จัดการขยะอย่างถูกหลักวิชาการ 

 3.2 เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนในเขตเทศบาลได้ตระหนักและรับรู้ความเข้าใจเรื่องการคัดแยก
ขยะ การจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการและรับประโยชน์ในการคักแยกขยะ 

 3.3 เพ่ือส่งเสริมการคัดแยกขยะจากครัวเรือนเพื่อน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

 3.4 เพ่ือลดปริมาณการผลิตขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดในแต่ละครัวเรือน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ผลผลิตประชาชนในเขตชุมชนเขตเทศบาลต าบลยี่งอ  ได้รับกิจกรรมในด้านการจัดการขยะมูลฝอยที่
ถูกหลักวิชาการ  เพื่อลดปริมาณการผลิตขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดในแต่ละครัวเรือนและชุมชน 

ผลลัพธ์ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลยี่งอ  มีความรู้  ความเข้าใจ  ในการคัดแยกขยะจากครัวเรือน
ตามหลักวิชาการ  และสามารถน าขยะที่ได้กลับมาใช้ประโยชน์ได้  และยังสามารถคัดแยกขยะที่เหลือไปก าจัด
ให้ถูกวิธีของขยะแต่ละชนิด   

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลยี่งอ 

6. วิธีด าเนินการ 

1.วางแผนการปฏิบัติโครงการ 

2.จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
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3. จัดอบรม  ท าแผ่นพับประชาชนสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือน
ประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ประจ าปีงบประมาณ  (พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 งบประมาณ 100,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 3  

1. ชื่อ  โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยปัจจุบันได้เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ สถานประกอบการบางแห่งต้องเลิกกิจการ บางแห่งต้องลด
จ านวนคนงานและเลิกจ้างงาน มีแรงงานถูกเลิกจ้างบางส่วนกลับคืนสู้ภูมิล าเนา และประสบกับความ
ยากล าบากในการด ารงชีวิตของตนเองและครอบครัว กลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยเหลือครอบครัวได้ โดยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อันเป็นการป้องกันการยุง
เกี่ยวกับอบายมุข สิ่งเสพติด อีกท้ังยังสามารถใช้ความรู้ระกอบอาชีพเลี้ยงชีพตัวเองและครอบครัวได้ 

การส่งเสริมอาชีพเป็นอ านาจหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องด าเนินการฝึกอบรม
ความรู้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจ่ายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หมวด 2 การก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา 
และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบกองสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง (6) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ เทศบาลต าบลยี่งอเป็นองค์กรหนึ่งที่
เล็งเห็นความส าคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน (ท าขนมไทย) 
หลักสูตรระยะสั้น ให้แก่กลุ่มดังกล่าวข้างต้น 

3. วัตถุประสงค์ 

      1 เพ่ือให้กลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน เยาวชนและประชาชนทั่วไปให้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ     อิสระ 

 2 เพ่ือให้กลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน เยาวชนและประชาชนทั่วไป สามารถน าความรู้ไปประกอบ
อาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ 

 3 เพ่ือให้กลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน เยาวชนและประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้าง
คุณค่าให้กับตนเอง สังคมและประเทศชาติ 

 4 เพื่อเป็นการสร้างโอกาสการมีงานท า การประกอบอาชีพอิสระให้กับประชาชน ให้มีความรู้ละทักษะ
ฝีมือในวิชาชีพ 

4. เป้าหมาย 

 ฝึกอบรมอาชีพ (การท าขนมไทย) หลักสูตรระยะสั้นให้กับกลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจการท าขนม ในเขตทศบาลต าบลยี่งอ จ านวน 40 คน 
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5. วิธีด าเนินการ 

 1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 2 ประชุมปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดโครงการฝึกอบรม 

 3 ประสานงานหน่วยงานเครือข่ายเพ่ือจัดวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 4 จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดฝึกอบรม 

 5 ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการที่ก าหนด 

 6 ประเมินและสรุปผลการด าเนินโครงการ 

6 ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ประจ าปีงบประมาณ  (พ.ศ. 2561 – 2564) 

7 สถานที่การด าเนินงาน 

 ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองยี่งอ เทศบาลต าบลยี่งอ อ าเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส 

8.งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณ 100,000 บาท 

9 หน่วยงานรับผิดชอบ 

 กองการศึกษา (งานพัฒนาชุมชน) เทศบาลต าบลยี่งอ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1 กลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ 
 2 กลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน เยาวชนและประชาชนทั่วไปสามารถน าความรู้จากการอบรมไป
ประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวได้ 
 3 กลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน เยาวชนและประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่า
ให้กับตนเอง สังคมและประเทศชาติ 

4 ลดปัญหาสังคมและอาชญากรรมในพ้ืนที่จากปัญหาการว่างงาน 
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 4 

1. ชื่อมาตรการการสร้างความโปร่งใส่ในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 

 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลยี่งอ เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญ          
ต่อองค์กรโดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู้การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและการให้บริการที่เป็นธรรม
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 ท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงาน               
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี และค านึงถึงการมีส่วนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร             
ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.2556 มาตรา 6 ที่
ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ติองก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ              มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 

 ดังนั้น เพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส่ ละตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลข้น 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 

 3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบขั้นตอนปฏิบัติงานที่ถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

 3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 

 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จ านวน 1 มาตรการ 
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5.พื้นที่ด าเนินการ 

 ส านักงานเทศบาลต าบลยี่งอ 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้งโยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาสเรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

 6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 

 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 

 6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 

 6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 

 ประจ าปีงบประมาณ  (พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผลผลิต 

  -มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล จ านวน 1 มาตรการ 

  -เจ้าหน้าที่งานบริหารงาบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  

 10.2 ผลลัพธ์ 

  -ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 %  

  -บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่า 
ระดับ 3 

  -การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้  
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับ 5 

1.ชือ่มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลต าบลยี่งอเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ
หน้าที่ ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่                  
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2476 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่
ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยต่างๆ ของเทศบาล
นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยการความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไม่มี
การกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับ
ส านัก  กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนมาได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.2592 มาตรา 40 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงาน ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบ้านเมืองที่
ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ที่ก าหนด ให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ  การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 มาตรา 
48(2) เตรส ที่ก าหนด ให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของ
เทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาล มาตร 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอ านาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ
นายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาล ให้ เป็นไปตาม
นโยบายและอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามที่กฎหมาย ก าหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลจังหวัดนราธิวาส 

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก               
จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 
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3.วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวด รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 

 3.3 เพื่อเป็นการกระจายอ านาจตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 

 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 

 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 5 ฉบับ 
ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล                
รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาล
มอบหมาย          ให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5.พื้นที่ด าเนินการ 

 ส านักงานเทศบาลต าบลยี่งอ 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ 

 6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 

 6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตั้งชี้วัต/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผลผลิต 

  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 

 10.2 ผลลัพธ์ 

  -ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 

  -ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 6 

1. ชื่อกิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลือนขั้นเงินเดือน  เป็นกระบวนการหนึ่งของการ

บริหาร ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนา
ผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลยี่งอได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ  ของเรื่องการบริหารงานบุคคล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจ                        
ของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา  ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานเทศบาลจังหวีดนราธิวาส  พ.ศ. 2559  ลงวันที่   29  มกราคม  2559  ได้ก าหนดให้
นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลต าบลยี่งอ  ด้วยเหตุผลนี้
เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบรอหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได ้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 -ข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลต าบลยี่งอ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 -ส านักงานเทศบาลต าบลยี่งอ 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลต าบลยี่งอ           
โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการและหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการเทศบาล
ต าบลยี่งอ ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลยี่งอโดยประกอบด้วย
ประธานกรรมการหัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลต าบลยี่
งอ          เพ่ีอกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาและเสนอ ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ พนักงานเทศบาลต าบล
ยี่งอรวบรวมแล้วเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ
พิจารณา              เลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานเทศบาลต าบลยี่งอ 

 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลยี่งอ พิจารณาการประเมินผล              
การปฏิบัติผลการประเมินผลปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติการ                  
ของพนักงานเทศบาลต าบลยี่งอเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานเทศบาล 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 

 ช่วงระยะเวลา มีนาคม-เมษายน และ กันยายน-ตุลาคม 

8.งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.ผู้รับผิดชอบ 

 กองการเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลยี่งอ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส่ เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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         โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 7 

 1. ชื่อกิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลยี่งอ จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามข้ันตอนของระเบียนประกาศกระทรวงมหาดไทย
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎมาย 
ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลยี่งอ    

3.วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชร กองคลัง มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ      

          และหนังสือที่เก่ียวข้อง 
3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้ได้รับความเสียหายแก่ทางราชการ             

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรฝ่ายบัญชี  กองคลัง เทศบาลต าบลยี่งอ     

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
           กองคลัง เทศบาลต าบลยี่งอ 
6. วิธีด าเนินงาน   
          จัดท าทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย 
          ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 
8. ระยะเวลาด าเนินการ 

ประจ าปีงบประมาณ  (พ.ศ. 2561 – 2564) 

9. งบประมาณด าเนินการ 

          ไม่ใช้งบประมาณ 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          กองคลัง   เทศบาลต าบลยี่งอ 
 11. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          11.1 บุคลการฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกาศและ  
          หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
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            11.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
            11.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๓๙ ~ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  8 

1. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  
   

3. วัตถุประสงค์ 

                  3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
                  3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
                  3.3 เพ่ือเป็นการป้องกนการใช้จ่ายเงิน  เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
                  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ     
 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
                  เทศบาลต าบลยี่งอ 
 

6. วิธีด าเนินงาน   
                  6.1  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหาพัสดุ 
                  6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ  (พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
                   ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
               งานพัสดุและทรัพย์สิน   เทศบาลต าบลยี่งอ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
                10.1  มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
                10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
                10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
 
 
 

 



~ ๔๐ ~ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 9 

1. ช่ือโครงการ กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เนื่องจากเทศบาลต าบลยี่งอ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดท า
บริการสาธารณ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 296 มาตร 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงาน            
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบ
กับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้                      
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พงศ. 2540 และพระราชบัญญัติกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พงศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการ
ด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ – จัดจ้าง ของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 

3 .วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ–จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม

ต่าง ๆ ของเทศบาล 
3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน              

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลที่ด าเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไชเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
9)  พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย
บุคลากรฝ่ายบัญชี  กองคลัง เทศบาลต าบลยี่งอ    
 
 



~ ๔๑ ~ 
 

 5. พื้นที่ด าเนินการ 
                  เทศบาลต าบลยี่งอ  และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลยี่งอ  
6. วิธีด าเนินงาน   
                  6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดท าประกาศ  ดังนี้ 
                         - ประกาศการจดซื้อ – จัดจ้าง 
                         - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
                         - ประกาศก าหนด วัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
                         - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
                         - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
                  6.2  น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล 
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ  เป็นต้น        

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ  (พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
                   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
               กองคลัง   เทศบาลต าบลยี่งอ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
               10.1 ผลผลิตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
                10.2  ผลลัพธ์ 

     - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการ ที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 
 
 

 

 

 

 



~ ๔๒ ~ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 10   

 
1.  ชื่อโครงการ  กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลต าบลยี่งอ  บริหารจัดการโดยอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดนด าเนินการ
จัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ  ณ  จุดเดียว  (One  Stop  Service)  ณ  ส านักงานเทศบาล
ต าบลยี่งอ  เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูล  ยื่นค าขออนุมัติ  อนุญาตในเรื่อ งที่เป็น
อ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล  ติดตามความคืบหน้า  และแจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชน
ผู้รับบริการทราบ  โดยมีการปรับปรุงระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อ
ระหว่างศูนย์บิการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  ทั้งในด้านเอกสาร  การส่งต่องาน  ระบบการรับเงิน  และ
ก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน  ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน  ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ  เพ่ือให้บริการตามล าดับ  จัดสถานที่  สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ  
เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้  เทศบาลต าบลยี่งอ  ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ  ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้มาตรฐานที่  17  ประเด็น  (ด้านถนน  ทางเดิน  และทางเท้า,  
ด้านไฟฟ้าสาธารณะ,  ด้านระบบระบายน้ า,  ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค,  ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน,  ด้าน
การส่งเสริมกีฬา,  ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ,  ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส,  ด้านงานสาธารณสุข,  ด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี,  ด้านการส่งเสริมอาชีพ,  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,  ด้านการส่งเสริม
ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น,  ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว,  ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านการศึกษา  และด้านการจัดบริการสาธารณะ  ตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล)  (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า  การลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดการจัดการน้ าเสีย  แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  และกิจกรรมเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่)  โดยในขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจ  ค านึงถึงการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน  สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ  ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น   

3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ 
 3.2  เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย  ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ  ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 



~ ๔๓ ~ 
 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย  เทศบาลต าบลยี่งอ 

6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ  ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง  17  ประเด็น  (ด้านถนน  ทางเดิน  และทางเท้า,  ด้านไฟฟ้าสาธารณะ,  ด้าน
ระบบระบายน้ า,  ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค,  ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน,  ด้านการส่งเสริมกีฬา,  ด้านการ
ส่งเสริมผู้สูงอายุ,  ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส,  ด้านงานสาธารณสุข,  ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี,  ด้าน
การส่งเสริมอาชีพ,  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,  ด้านการส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  
ประเพณีท้องถิ่น,  ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว,  ด้านการจัดทรัพยากรธรรมชาติและและสิ่งแวดล้อม,  ด้าน
การศึกษา  และด้านการจัดบริการสาธารณะ  ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล)  (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน  การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า  การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดการ
จัดการน้ าเสีย  แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 
 6.2  ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ  (พ.ศ. 2561 – 2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย  เทศบาลต าบลยี่งอ 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ 
 10.2  ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๔๔ ~ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 11   

 
1.  ชื่อกิจกรรมโครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลต าบลยี่งอ  มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่
ของเทศบาล  ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และหน้าที่อ่ืนตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน  โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  กาจัดท างบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  นั้น   
เทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น  ประชาชนได้รับประโยชน์  หรือเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด  การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด  ตอบสนองความต้องการ
ผู้รับบริการหรือไม่  การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ  จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  มาตรา  50  วรรคท้าย  ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจกา ร
บ้านเมืองที่ดี  ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546  มาตรา  6  ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ประชาชน
ได้รับการอ านวยความสะดวก  และได้รับการตอบสนองความต้องการ  ประกอบกับหนังสือจังหวัดนราธิวาส  
ลงวันที่  เดือน  25  ที่แจ้งให้เทศบาลด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชน  ผู้มาขอรับบริการ
สาธารณะจากเทศบาล  ของตัวชี้วัดที่  1  มิติที่  2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น  
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้
ประชาชนเกิดความพึงพอใจ  จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา 
3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ 
 3.2  เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ  ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ  ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ  โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
 3.3  เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ  และประสิทธิภาพ 
 3.4  เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน  การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
 



~ ๔๕ ~ 
 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด  ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล  จ านวน  1  ครั้ง  ต่อปี 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลยี่งอ 
6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ  และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2  ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่ก าหนด 
 6.3  สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ 
 6.4  ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
 6.5  ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 6.6  น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
 13,000.บาท 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลักเทศบาล 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      10.1 ผลผลิตผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลจ านวน 1 ฉบับ 
      10.2  ผลผลิต 
  -  ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80 
  -  การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๔๖ ~ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 12   

1.ชื่อโครงการ กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ          
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัด
ให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้อง
ความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 

 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้ อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต ากว่า
ปีที่ผ่านมา เทศบาลต าบลยี่งอจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือ
การบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

3.วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 

 3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 3.3 เพื่อรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 

 3.4 เพื่อปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 

 4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลต าบลยี่งอให้สั้นลง 

 4.2 ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลยี่งอ 

 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 

 4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลยี่งอ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลยี่งอ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

 

 



~ ๔๗ ~ 
 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือปฏิบัติราชการใดๆ 
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ประจ าปีงบประมาณ  (พ.ศ. 2561 – 2564) 

8.งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกกอง/ส านักงานเทศบาลต าบลยี่งอ 

10 ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่

 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 

 10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลยี่งอเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้ประชาชนมีความ
ศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๔๘ ~ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 13  

 
1.  ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา  3/1  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  5)  พ.ศ. 2545                
ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฎิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า ”การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ความมี
ประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การกระจายอ านาจตัดสินใจ  การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน”  และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร
ราชการดังกล่าว  จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี  พ.ศ. 2546  โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการ
อ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 เทศบาลต าบลยี่งอ  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบ
การบริการสาธารณะ  ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างาน
เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด  เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความ
ประทับใจและพึงพอใจ  รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  ท าให้เกิดความรวดเร็วในการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ  ที่เกิดข้ึนในเขตเทศบาลต าบลยี่งอให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    

3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 3.2  เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน  รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได ้
 3.3  เพ่ือปรับทัศนคติ  วิธีคิด  วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชน          ผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
 3.4  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน  มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผล          การด าเนินงานได ้

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลยี่งอและผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลต าบลยี่งอ 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลย่ีงอ 



~ ๔๙ ~ 
 

6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 6.2  จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3  จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 6.4  ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  6.4.1  ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  6.4.2  ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  6.4.3  จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  6.4.4  จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5  จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ  พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ 
  6.4.6  จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ  โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาท าการ  ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7  การมอบอ านาจการตัดสินใจ  การอนุญาต  การอนุมัติ  การรักษาราชการแทน 
 6.5  มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 6.6  มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ  เพ่ือน าจุดบกพร่องใน
การจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ  ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2561-2564 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลยี่งอ  กองคลัง  กองช่าง  เทศบาลต าบลยี่งอ 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 10.2  สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน  รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 10.3  มีทัศนคติ  วิธีคิด  วิธีการท างานของบุคลกรค านึงถึงผลลัพธ์  ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ 
 10.4  การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน  มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได ้
 
 
 



~ ๕๐ ~ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 14   

 
1.  ชื่อโครงการ : มาตรการ  มอบอ านาจของนายกเทศมนตรี 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่          
ของนายกเทศมนตรีไว้หลายเรื่องหลายประการ  รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่               
ของนายกเทศมนตรีเอาไว้  การที่นายกเทศมนตรีจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ  เพียงผู้เดียว  ก็อาจท าให้เกิด
ช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ  เกิดข้ึนได้  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่อาจเกิดขึ้น  
เทศบาล จึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  
และ           รองปลัดเทศบาล  ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 

3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ  ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ  ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 3.2  เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน  5  เรื่อง 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลยี่งอ 

6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 
 6.2  ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  และ  
รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลยี่งอ 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ  80  ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
 



~ ๕๑ ~ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 15 

 
1.  ชื่อโครงการ : มาตรการ  การมอบอ านาจอนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2.  หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ  ภายในองค์กรนั้น            
ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว  รวดเร็ว  ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่มอบหมายให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา  จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ  คุณสมบัติ  ความรู้  ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี  ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม  เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น  การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์                  
ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ                        
ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การกระจายอ าน าจ                
การตัดสินใจ  การอ านวยความสะดวก  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  แต่ทั้งนี้ต้องมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลยี่งอ  ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด              
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4.  เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลยี่งอ  ปลัดเทศบาลต าบลยี่งอ  รองปลัดเทศบาลต าบลยี่งอ  หรือหัวหน้า              
ส่วนราชการ 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลยี่งอ 

6.  วิธีด าเนินการ 
 6.1  จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  แต่งตั้ง  มอบหมาย  คณะผู้บริหาร  
ปลัดเทศบาลต าบลยี่งอ  รองปลัดเทศบาลต าบลยี่งอ  หรือหัวหน้าส่วนราชการ  เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
 6.2  ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 6.3  ส าเนาค าสั่งฯ  แจ้งคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลยี่งอ  ปลัดเทศบาลต าบลยี่งอ  รองปลัดเทศบาล
ต าบล 
ยี่งอ  หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  ที่ได้รับมอบหมายทราบ  

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564 
 



~ ๕๒ ~ 
 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนราชการทุกส่วน 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ  การด าเนินงาน  การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว  ตลอดจนการ
อ านวยความสะดวก  และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 16 

1.ชื่อมาตรการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลยี่งอ 

2.หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลต าบลยี่งอ  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชนและมีเป้าหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ  ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง  โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว  
และลดภาระ          ของประชาชนเป็นส าคัญ 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวก               
และตอบสนองความต้องการของประชาชน  เทศบาลต าบลยี่งอจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้
ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3.วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง            
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลยี่งอ 

3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาล 

4.เป้าหมาย 

 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วน           
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง  โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถด าเนินการ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ  รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการ  ของประชาชนผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้เสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่าง
เหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆที่อาดจะเกิดข้ึนตามมาได้ 

5. วิธีด าเนินการ 

 5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์ / ร้องเรียน 

 5.3  น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 

 5.4  แจ้งผลการปฏิบัติให้ผู้ร้องทราบ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ  

 ให้บริการในวันและเวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 16.30 น.  โดยช่องทาง           
ร้องทุกข์/ ร้องเรียน  ดังนี้ 

 ส านักงานเทศบาลต าบลยี่งอ 

 ทางโทรศัพท์หมายเลข  073591165 

 ทางเว็บไซต์ www.yingocity.go.th 

 ไปรษณีย์  ส านักงานเทศบาลต าบลยี่งอ  ถนนเทศบาล5  หมู่ที่ 7  ต าบลยี่งอ  อ าเภอยี่งอ  จังหวัด
นราธิวาส  96180 

7. สถานที่ด าเนินการ 

 ส านักปลัดเทศบาลต าบลยี่งอ 

8.งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดเทศบาล  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  ประจ าสัปดาห์/ ประจ าเดือน  ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี                
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน  แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม            
ในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลยี่งอ 

 10.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

 10.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทราบภายใน 15 วัน 

 

 

 

 

 

http://www.yingocity.go.th/
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที 17 

1. ช่ือโครงการ “ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

ดังนั้น เทศบาลต าบลยี่งอจึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัก            
ของเทศบาลต าบลยี่งอได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3.วัตถุประสงค ์
3.1  เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 

          3.2  เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
3.3  เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกยิ่งขึ้น  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
          มีข้อมูลประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้น
ไป     

5. พื้นที่ด าเนินการ 
          พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลยี่งอ 

6. วิธีด าเนินงาน   
          จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 
- ข้อมูลรายรับรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
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- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจขงประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
                  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564                                                

8. งบประมาณด าเนินการ 
                   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
               ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลยี่งอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
                จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที 18 

1. ช่ือกิจกรรม  “ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล และการ
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก                   
ในการบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นสามารถตรวจสอบ
ได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นการ
ป้องกัน       มิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3.วัตถุประสงค ์
3.1  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาชนสัมพันธ์การ

ปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให้มีความเข็มแข็งเพ่ือให้ระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือ
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
                 ประชาชนภายในเขตเทศบาล          

5. พื้นที่ด าเนินการ 
                 เทศบาลต าบลยี่งอ 

6. วิธีด าเนินงาน 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง   
จัดหาพัสดุต่าง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงิน  การคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลยี่งอ และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลยี่งอ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
         4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)                                                

8. งบประมาณด าเนินการ 
         ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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         กองคลังเทศบาลต าบลยี่งอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ  

บริหารงานของเทศบาล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 19   

1 ชื่อโครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  

2 หลักการและเหตุผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2558 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองประกอบด้วย           
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการด าเนินงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปในทิศทางที่ก าหนดตามแผน 
 ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.  เทศบาลต าบลยี่งอจะต้องด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณและแผนสามปี (พ.ศ.....) เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว 

3 วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
 3.2 เพ่ือให้มีแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.) ที่แสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆให้อยู่
ลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ 

4 เป้าหมาย 
 4.1 จัดประชุมเวทีประชาคมเมือง เพื่อจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.) โดยมีกลุ่มเป้าหมายจ านวน 100 
คนดังนี ้
 1 ผู้แทนชุมชน       จ านวน    คน 
 2 สมาชิกสภาเทศบาล      จ านวน    คน 
 3 ผู้แทน อสม.       จ านวน    คน 
 4 ผู้น าศาสนา       จ านวน    คน 
 5 ผู้แทนเยาวชนและสตรี      จ านวน    คน 
 6 ผู้แทนกรรมการพัฒนาและกรรมการสนับสนุนเทศบาล  จ านวน    คน 
 7 เจ้าหน้าที่ด าเนินการ      จ านวน    คน 

5 วิธีด าเนินการ 
 5.1 ด าเนินการจัดท าเวทีประชาคมเมือง เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 5.2 ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาตามขั้นตอนที่ระเบียบก าหนด 
 5.3 ประเมินผล/สรุปผล 
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6 ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 6.1 การด าเนินการจัดท าแผนตามขั้นตอนตามระเบียบที่ก าหนด ณ เทศบาลต าบลยี่งอตั้งแต่เดือน 
พฤศจิกายน - มิถุนายน  
 6.2 จัดท าเวทีประชาคมเมืองเชิงปฏิบัติ เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ) 
 เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.   หมวด  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ              
ประเภท  รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รายการ  โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน                
30,000 บาท รายละเอียดรายจ่ายตามเอกสารประมาณการแนบท้ายโครงการ 

7 . ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลยี่งอ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 เทศบาลต าบลยี่งอมีแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ) ที่แสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน
ระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และมีการพัฒนาต่างๆที่พร้อมจะบรรจุใน
เอกสารงบประมาณต่อไป 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 20 

1.ชื่อโครงการ โครงการจัดวางระบบควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ข้อ 5 ระบุให้หน่วยรับตรวจระบบการควบคุมภายใน ด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐาน          การควบคุมภายในตามระเบียบดังกล่าว โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี 
นับตั้งแต่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และให้หน่วยรับตรวจรายงาความคืบหน้าในการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแล 
และคณะกรรมการตรวจสอบ          ของหน่วยตรวจรับ (ถ้ามี) ทุก 60 วัน พร้อมส่งส าเนาให้ส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดินด้วย เว้นแต่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจะขอให้ด าเนินการเป็นอย่างอ่ืน และ ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ระบุให้
หน่วยรับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน          ผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือปีปฏิทิน
แล้วแต่กรณี เว้นแต่การรายงานครั้งแรกให้กระท าภายใน 240 วัน นับจากจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้ว
เสร็จ ซึ่งโรงเรียนบ้านนาพู่ตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมภายในและเพ่ือให้การด าเนินการตาม
ระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพและทันตามก าหนดเวลา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการด าเนินงานทุกงาน ซึ่งรวมถึงการดูแล รักษา
ทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล หรือการทุจริต 

 3.2 เพ่ือให้เกิดความเชื่อถือได้ของรายงานของการเงิน 

 3.3 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายและวิธีการปฏิบัติ
ที่โรงเรียนได้ก าหนดขึ้น 

4. เป้าหมาย 

 การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่บุคลากรทุกระดับขององค์กรจัดให้มีขึ้น เพ่ือให้
เกิดความม่ันใจอยา่งสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานขององค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ 

 ขอบข่าย การจัดวางระบบควบคุมภายในโรงเรียนเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์การควบคุมงานหลักที่
ปฏิบัติในโรงเรียน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคลากร งานบริหารงบประมาณและงานบริหารทั่วไป 
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5. กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงโครงการ พ.ศ.2561 - 2564 ส านักปลัด 

2 แต่งตั้งคณะท างาน   

3 ด าเนินงานตามโครงการ   

 3.1 จัดซื้อจัดหาวัสดุที่ในโครงการ   

 3.2 ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน     

 3.3 ด าเนินงานตามขั้นตอน   

4 ประเมินผล   

5 สรุป รายงานผล   

 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

ที ่

 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมชี้แจงโครงการ - - - - - - 

2 แต่งตั้งคณะท างาน - - - - - - 

3 ด าเนินงานตามโครงการ       

 3.1 จัดซื้อจัดหาวัสดุใน   

      โครงการ 

- - - - - - 

 3.2 ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน - - - - - - 

 3.3 ด าเนินงานตามขั้นตอน - -     

4 ประเมินผล - - - - - - 

5 สรุป รายงานผล - - - - - - 
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7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.1  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของ
การด าเนินงานทุกงาน ซึ่งรวมถึงการดูแล 
รักษาทัรพย์สินการป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล หรือ
การทุจริต 

6.2 เกิดความเชื่อถือได้ของรายงานของ
การเงิน 

6.3 เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายและ
วิธีการปฏิบัติที่โรงเรียนได้ก าหนดขึ้น 

 

1. สอบถาม สัมภาษณ์   

2. ประเมินโครงการ  

 

1. แบบสอบถาม 

2. แบบประเมินโครงการ 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดเทศบาล 

9.  ผลการที่คาดว่าจะได้รับ 

4.1 มีการด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 5 อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4.2 มกีารด าเนินกาตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 6 อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประเมินผล 
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แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

           กรุงเทพมหานคร                                             เมืองพัทยา 

           องค์การบริหารส่วนจังหวัด                      

      เทศบาลต าบลยี่งอ            

  องค์การบริหารส่วนต าบล    ขนาด     

2. สถานที่ตั้งส านักงาน/ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เลขที่ -   หมู่ที่  7   ถนนเทศบาล 5  ต าบลยี่งอ อ าเภอยี่งอ    

จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96180  โทรศัพท์ 073591168 โทรสาร 073591168     
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         

3. จ านวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3,120  คน 984  ครัวเรือน 

4. พื้นที่รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.69  ตารางกิโลเมตร(บางส่วนของ หมู่ที่ 1,3,7 ต าบลยี่งอ  
ทั้งหมด 6  ชุมชน) 

5. รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน 16,317,000  บาท 

 -รายไดจ้ากเงินอุดหนุน  13,000,000  บาท 

6. รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  30,014,200  บาท 

7. พนักงานท้องถิ่น/ลูกจ้าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจ านวน  82  คน 

8. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจ านวน 12  คน 

ผลการประเมิน 

 

  

 

   140 
(คะแนนที่ได้) 

 

200 
(คะแนนเต็ม) 
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9. ผลการประเมินตนเอง คะแนนที่ได้รวมทั้งสิ้นจ านวน 140  คะแนน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

10. ชื่อผู้ประสานงาน  

นายขจรศักดิ์  จันทรโคบุตร ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  โทรศัพท์มือถือ  0986936823  

นายอับดูลลาเต๊ะ  มะนิ ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง  โทรศัพท์มือถือ  0869664013   

สถานที่ติดต่อ  ส านักงานเทศบาลต าบลยี่งอ       

โทรศัพท์ 073591165  โทรสาร 073591165       

 E-mail –  

 เว็บไซต์  www.yingocity.go.th 
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ส่วนที่ 2 ผลการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 โปรดกรอกข้อมูลมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม มิติที่ 1 – 4 และใส่เครื่องหมาย ( / ) ในช่อง
ที่มาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม ครอบคลุมสาระส าคัญ พร้อมทั้งระบุคะแนน 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  รวม 45 คะแนน 

 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (15 คะแนน) 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 
ระดับคะแนน 

5 

(10-12 ข้อ) 

4 

(8-9 ข้อ) 

3 

(6-7 ข้อ) 

2 

(4-5 ข้อ) 

1 

(1-3 ข้อ) 

0 

( - ) 

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้              
1. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม     2. โครงการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม   3. โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพียง                                                                
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้                                              
() 1) ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
() 2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และถูก
กฎหมาย                                                                       
() 3) ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างเป็นธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตค านึงถึงประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ                                                                    
() 4) ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใส
และตรวจสอบได้                                                              
() 5) ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หรืออ านาจหน้าที่ในการแสวงหา
ประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลใกล้ชิด                                               
() 6) ความเชื่อมั่นของบุคลากรในหน่วยงานต่องานและ
บรรยากาศในการท างาน                                                         
() 7) มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่    

      



~ ๖๗ ~ 
 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 
ระดับคะแนน 

5 

(10-12 ข้อ) 

4 

(8-9 ข้อ) 

3 

(6-7 ข้อ) 

2 

(4-5 ข้อ) 

1 

(1-3 ข้อ) 

0 

( - ) 

() 8) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ กระตือรือร้น เต็มใจ 
ท างานรวดเร็ว เต็มความสามารถ โดยมุ่งผลส าเร็จของงาน              
() 9) มีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดี มีคุณธรรม และ
ซื่อสัตย์สุจริตภายในหน่วยงานให้แก่กันอยู่เสมอ                             
() 10) การแสดงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ เมื่อหน่วยงาน
เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด                  
() 11) การแสดงความรับผิดชอบของผู้บริหาร หากการ
ด าเนินงานของหน่วยงานส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อ
สังคมโดยรวม                                                                          
() 12) มีมาตรการในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ 

     - 

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ  ทั้งสิ้น  จ านวน ...12....ข้อ ระดับคะแนน..............5.................................... 
  

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 
ระดับคะแนน 

5 

(2 ข้อ) 

3 

(1 ข้อ) 

0 

( - ) 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม                                               
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้              
1. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ 
ดังนี้                                                                       
() 1) ก าหนด  พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง               
() 2) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

  - 

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน .....2.......ขอ้    ระดับคะแนน 5  
 



~ ๖๘ ~ 
 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(7 ข้อ) 

4 

(5-6 ข้อ) 

3 

(3-4 ข้อ) 

2 

(2 ข้อ) 

1 

(1 ข้อ) 

0 

( - ) 

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้           
1. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ             
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้                                                 
() 1) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน                                                          
() 2) มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                  
() 3) เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน       
() 4) มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                
() 5) มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือ
ระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                           
() 6) มีการรายงานผล และข้อเสนอแนะในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน                                                            
(   ) 7) มีการใช้แอพพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ม.100 และ 103 
เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างองค์ความรู้เพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในองค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากรทดสอบเพ่ือวัดความเข้าใจ
ในแอพพลิเคชัน เพ่ือเกิดความตระหนักในการด ารงตนตามกรอบ
ของกฎหมาย   

     - 

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน .....6.....ข้อ    ระดับคะแนน 4  

 

 

 

 

 



~ ๖๙ ~ 
 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น (15 คะแนน) 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(มีโครงการ) 

0 

(ไม่มีโครงการ) 

1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้           
1. ,มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล       
(ถือปฏิบัติตามระเบียบ)                                                         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้                                              
()  เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 

 - 

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน...1...โครงการ   ระดับคะแนน 5  

  

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(2 ข้อ) 

3 

(1 ข้อ) 

0 

( - ) 

1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ                                                         
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้             
1. โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                   
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้                                              
(   ) 1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม         
() 2) พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 

   

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน .1....ข้อ    ระดับคะแนน 3  

 

 

 

 



~ ๗๐ ~ 
 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(มีโครงการ) 

0 

(ไม่มีโครงการ) 

1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง                                               
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้           
1.โครงการสร้างอาชีพ  (การท าขนมไทย) หลักสูตรระยะสั้น  ให้กับ
กลุ่มแม่บ้าน  สตรีผู้ว่างงาน  เยาวชน  ประชาชนทั่วไป  จ านวน           
40  คน                                                                                     
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้                                             
() ขับเคลื่อนการด าเนินงานใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจ าวัน 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน ...1....โครงการ    ระดับคะแนน 5  
 

1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน (15 คะแนน) 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(3 ข้อ) 

4 

(2 ข้อ) 

3 

(1 ข้อ) 

0 

(-) 

1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้                   
1. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ     
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้                                                  
(   ) 1) น าหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                               
(   ) 2) น าหลักสูตรโตไปไม่โกงหรือหลักสูตรอ่ืนที่เหมาะสมไปปรับใช้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น                                                                                 
() 3) ค่ายเยาวชนคุณธรรม/โครงการอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
จิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

   - 

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน .......1......ข้อ    ระดับคะแนน 1  
 



~ ๗๑ ~ 
 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(3 ข้อ) 

4 

(2 ข้อ) 

3 

(1 ข้อ) 

0 

(-) 

1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้                      
1. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  
และหัวหน้าส่วนราชการ                                
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้                                                   
(   ) 1) น าแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสร้างความตระหนัก
รู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตส าหรับนักเรียน นักศึกษา (จัดท า
โดยส านักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ สช. ) ไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                       
(   ) 2) น าสาระการเรียนรู้ เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในหลักสูตร ปวช. 2556 หมวดวิชา
ทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศึกษา และ ปวส. 2557 หมวดวิชาทักษะชีวิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (จัดท าโดยส านักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ สช. ) ไปใช้
ในสถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                   
() 3) โครงการอื่นๆที่มีวัตถุประสงค์สร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การต่อต้านการทุจริต 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน .....1......ข้อ    ระดับคะแนน 1   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๗๒ ~ 
 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(มีโครงการ) 

0 

(ไม่มีโครงการ) 

1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ             
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้                      
1. โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                        
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้                                                   
()  สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ                                                      

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน ......1.....โครงการ    ระดับคะแนน 1   
 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต รวม 65 คะแนน 

 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร (5 คะแนน) 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(4 ข้อ) 

4 

(3 ข้อ) 

3 

(2 ข้อ) 

2 

(1 ข้อ) 

0 

 ( - ) 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้               
  -       
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้                                                   
(   ) 1) ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน                                                           
(   ) 2) ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
ต่อสาธารณชน                                                                         
(   ) 3) ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส                       
(   ) 4) ผู้บริหารมีการสนับสนุนงบประมาณหรือการด าเนินการ เพื่อให้
เกิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์มากขึ้นในหน่วยงาน  

    - 

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน .......-...........ขอ้    ระดับคะแนน………0……………………….. 

 



~ ๗๓ ~ 
 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (15 คะแนน) 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(9-10 ข้อ) 

4 

(7-8 ข้อ) 

3 

(5-6 ข้อ) 

2 

(3-4 ข้อ) 

1 

(1-2 ข้อ) 

0 

( - ) 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม
หลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน                   
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้                
1. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล                 
2. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  
และหัวหน้าส่วนราชการ                                                     
3. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการาพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน           
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้                                               
()   1) ด าเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เป็น
อย่างดี                                                                         
()   2) การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการ
บริหารงานที่โปร่งใส                                                          
()   3) การได้รับค าสั่งที่ไม่เป็นธรรม โดยไม่มีสาเหตุอันควร            
()   4) การได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชา
ให้ท างานส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ อย่างไม่เหมาะสม                     
()   5) การรับรู้ถึงผลเสียจากการไม่ปฏิบัติตามค าสั่งที่ไม่
เหมาะสม                                                                     
()   6) การรับรู้ต่อการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอบริจาค พาไป
สถานบันเทิง หรือสิ่งอ านวยความสะดวก ประโยชน์อื่นใดแก่
เจ้าหน้าที ่                                                                    
() 7) ธรรมเนียมปฏิบัติในการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอบริจาค 
หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่                                          
() 8) การเอ้ือประโยชน์/เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการบางคน
เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว                                             
() 9) ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิ
ชอบเพื่อผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอ่ืน  

() 10) การให้สินบน เงินพิเศษ ความบันเทิง หรือประโยชน์อื่น

      



~ ๗๔ ~ 
 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(9-10 ข้อ) 

4 

(7-8 ข้อ) 

3 

(5-6 ข้อ) 

2 

(3-4 ข้อ) 

1 

(1-2 ข้อ) 

0 

( - ) 

ใดแก่เจ้าหน้าที่ 

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน .....10.....ข้อ   ระดับคะแนน 5   
 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(5-6 ข้อ) 

4 

(4 ข้อ) 

3 

(3 ข้อ) 

2 

(2 ข้อ) 

1 

(1 ข้อ) 

0 

( - ) 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ    
การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดย
ยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด                                          
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้            
1. กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี                                                           
2.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน  การคลัง  พัสดุ  และ
ทรัพย์สินของเทศบาล  และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน
การคลัง             
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้                                                 
()   1) การใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ                                                                     
()   2) การใช้จ่ายเงินเพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตน/พวกพ้อง                 
()   3) การรับรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
อย่างไม่เหมาะสมหรือมากเกินความจ าเป็น ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ                                                                     
()   4) การพัฒนาแผนและกระบวนการการจัดซื้อ – จัดจ้าง             
()   5) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และน าผลการ
วิเคราะห์มาปรับปรุงการจัดซื้อในปีงบประมาณถัดไป          

()   6) การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้างรายโครงการให้
สาธารณะชนทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่อช่องทางอ่ืนๆ 

      



~ ๗๕ ~ 
 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(5-6 ข้อ) 

4 

(4 ข้อ) 

3 

(3 ข้อ) 

2 

(2 ข้อ) 

1 

(1 ข้อ) 

0 

( - ) 

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน.......6......ข้อ    ระดับคะแนน 5  
 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(10-12 ข้อ) 

4 

(8-9 ข้อ) 

3 

(6-7 ข้อ) 

2 

(4-5 ข้อ) 

1 

(1-3 ข้อ) 

0 

( - ) 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และโดยไม่เลือกปฏิบัติ                                            
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้               
1. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและบริการประชาชน เพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ                                            
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้                                              
()   1) แนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน                  
()   2) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน                                                                     
()   3) ปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอน เป็นมาตรฐาน ยึดหลัก
ความถูกต้อง                                                                   
()   4) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน                                      
()   5) การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ                                
()   6) บริหารจัดการที่ยุติธรรมและตรงไปตรงมาในการ
ให้บริการ                                                                      
()   7) ใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้เป็นมาตรฐาน โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ                                                                  
()   8) แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ อย่างชัดเจน             
()   9) ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง                                      
()   10) ให้บริการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม                     
()   11) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ                    
()   12) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

      



~ ๗๖ ~ 
 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(10-12 ข้อ) 

4 

(8-9 ข้อ) 

3 

(6-7 ข้อ) 

2 

(4-5 ข้อ) 

1 

(1-3 ข้อ) 

0 

( - ) 

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน ...12......ข้อ    ระดับคะแนน 5  
 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(10 
คะแนน) 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(3 ข้อ) 

4 

(2 ข้อ) 

3 

(1 ข้อ) 

0 

(-) 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับ
การบริการประชาชนรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย  
ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น                                                                        
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้                                
1. มาตรการการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                             
2. โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ           
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้                                                      
() 1) การเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน                                                                                
() 2) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ           
() 3) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการ 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน ........2.........ขอ้    ระดับคะแนน 5  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๗๗ ~ 
 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(3 ข้อ) 

4 

(2 ข้อ) 

3 

(1 ข้อ) 

0 

(-) 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ 
ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                        
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้                      
1. กิจกรรมลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ                                                                               
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้                                                      
() 1) การให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน                                                                                   
() 2) ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงการใช้อ านาจหน้าที่โดยชอบธรรมและ
ถูกกฎหมาย                                                                      
() 3) ปฏิบัติหน้าที่โดยด าเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาด 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน ......3.......ข้อ    ระดับคะแนน 5  
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์          
(15 คะแนน) 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(มีโครงการ) 

0 

(ไม่มีโครงการ) 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต    
มีคุณธรรม จริยธรรม                                                       
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้                   
 -       
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้                                                   
(   ) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต        
มีคุณธรรม จริยธรรม 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน .......-........ ข้อ    ระดับคะแนน 0  

 

 



~ ๗๘ ~ 
 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(มีโครงการ) 

0 

(ไม่มีโครงการ) 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น                                                      
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้                     
 -       
           
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้                                                            
(   ) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน .....-.......โครงการ    ระดับคะแนน 0  

  

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(มีโครงการ) 

0 

(ไม่มีโครงการ) 

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้                      
 -       
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้                                                      
(   ) ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน ......-......โครงการ    ระดับคะแนน 0  

 

 

 

 

 



~ ๗๙ ~ 
 

2.5 มาตรการจัดการในกรณไีด้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต (20 คะแนน) 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

10 

(3 ข้อ) 

8 

(2 ข้อ) 

6 

(1 ข้อ) 

0 

(-) 

2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการ
บริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี                                       
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้                                                                                                          
1. มาตรการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลยี่งอ                   
2. โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง           
ซ่ึงครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้                                                        
()   1) มิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือร้อง
ขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานที่บันเทิงรวมถึงร้องขอสิ่งอ านวยความสะดวก
หรือประโยชน์อื่นใด เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอ านาจหน้าที่        
()   2) มิให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเอ้ือประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อ
ผู้ใช้บริการบางคนเนื่องจากมีความสัมพันธ์ส่วนตัว                                  
()   3) มิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมหรือมีการให้
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่บุคคลอื่นเพ่ือประโยชน์ตอบแทนส าหรับ
ตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน .....3......ข้อ ระดับคะแนน 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๘๐ ~ 
 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

( 2 ข้อ) 

3 

( 1 ข้อ) 

0 

(-) 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าทีเ่พื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                        
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้                     
                -      
                                 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้                                                    
(    )   1) มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต               
(    )   2) รับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยก ากับ ดูแล 

  - 

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน .........-.......... ข้อ    ระดับคะแนน 0  

 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(3 ข้อ) 

4 

(2 ข้อ) 

3 

(1 ข้อ) 

0 

(-) 

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ               
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้                  
 -       
                      
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้                                                        
(    )   1) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริต 
(    )   2) มีขั้นตอนการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริตที่เหมาะสม             
(    )   3) มีการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   - 

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน ..........-........ขอ้    ระดับคะแนน 0  

 



~ ๘๑ ~ 
 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวม 45 คะแนน 

 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน              
(15 คะแนน) 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(5ข้อ) 

4 

(4ข้อ) 

3 

(3ข้อ) 

2 

(2ข้อ) 

1 

(1ข้อ) 

0 

(-) 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ                                                             
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้                       
1. มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน                                                        
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคญั ดังนี้                                                   
()  1) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง                                                                 
() 2) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน                
() 3) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่                    
() 4) มีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่าง
ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและสื่ออ่ืนๆ                                                                
(   ) 5) มีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่าน
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับ
อัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาการท า
การของหน่วยงาน 

      

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน 4 ข้อ    ระดับคะแนน 4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๘๒ ~ 
 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(4ข้อ) 

4 

(3ข้อ) 

3 

(2ข้อ) 

2 

(1ข้อ) 

0 

(-) 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้                             
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้                      
1. โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย                             
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้                                                     
() 1) การประกาศ เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง        
() 2) การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ    
() 3) การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนของหน่วยงาน                       
() 4) ผลการประเมินการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลภาคประชาชน  

     

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน ..........4......ข้อ    ระดับคะแนน     5  
 

 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(มีโครงการ) 

0 

(ไม่มีโครงการ) 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้                 
1. ,มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลยี่งอให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน                                                            
2. กิจกรรมการออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบล       
ยี่งอ      ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้                                               
()   การเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน  

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน ......2.....โครงการ    ระดับคะแนน 5  

 



~ ๘๓ ~ 
 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน (15 คะแนน) 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(3 ข้อ) 

4 

(2 ข้อ) 

3 

(1 ข้อ) 

0 

(-) 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนิน
กิจการ ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
การด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น                                               
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้                  
1. โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้                                                    
()  1) จัดประชาคม                                                         
() 2) สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคม                                 
() 3) จัดตั้งศูนย์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน .........3..........ขอ้    ระดับคะแนน 5  
 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(4ข้อ) 

4 

(3ข้อ) 

3 

(2ข้อ) 

2 

(1ข้อ) 

0 

(-) 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้
โดยสะดวก                                                                  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้                      
1. จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมและการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์  
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้                                                    
() 1) การก าหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการ
จัดการเรื่องร้องเรียน                                                              
() 2) การประกาศเผยแพร่/กระบวนการเรื่องขั้นตอนร้องเรียน               
() 3) มีวิธีการร้องเรียนที่สามารถท าได้ง่าย                                
() 4) มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวกและเหมาะสม  

     

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน ......4...... ข้อ    ระดับคะแนน 5  
 

 



~ ๘๔ ~ 
 
 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(10-12ข้อ) 

4 

(8-9ข้อ) 

3 

(6-7ข้อ) 

2 

(4-5ข้อ) 

1 

(1-3ข้อ) 

0 

(-) 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์                                               
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้                      
1. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลยี่งอ    
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้                                                   
() 1) การแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม                             
() 2) การติดตามเรื่องร้องเรียนและระบบให้ผู้ร้องเรียนติดตามผลได้
ด้วยตนเอง                                                                            
() 3) การแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบมีประสิทธิภาพ                                     
() 4) มีมาตรการที่ต้องด าเนินการเรื่องร้องเรียนภายใน 15 วัน                
() 5) การรายงานผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียน 
() 6) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบผ่านทาง
เว็บไซต์หรือสื่ออ่ืน ๆ                                                            
() 7) การก าหนดช่องทางการร้องเรียนการจัดซื้อ - จัดจ้าง           
() 8) การก าหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อ - 
จัดจ้าง                                                                           
() 9) การรายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ - จัดจ้าง ให้ผู้
ร้องทราบ                                                                           
(   ) 10) มีระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริต                                     
(   ) 11) มีระบบการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสการทุจริต                           
(   ) 12) เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต                                                   

                                                                               

      

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน ........9..........ขอ้    ระดับคะแนน 4  
 

 

 



~ ๘๕ ~ 
 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (15 คะแนน) 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(4ข้อ) 

4 

(3ข้อ) 

3 

(2ข้อ) 

2 

(1ข้อ) 

0 

(-) 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การ
จัดท างบประมาณ                                                          
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้                         
1.โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล                                          
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้                                                        
() 1) แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนา                                    
() 2) การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ                              
() 3) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ                 
() 4) การมีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการ  

     

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน........4........ข้อ    ระดับคะแนน………5………….. 
 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(มีโครงการ) 

0 

(ไม่มีโครงการ) 

3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ         
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้                    
1. กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน  การคลัง  พัสดุ  และ
ทรัพย์สินของเทศบาล  และการรับเรื่องราวร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน  
การคลัง                       
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้                                                     
() เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุ 

 - 

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน ......1.....โครงการ    ระดับคะแนน………5…………….. 

 

 

 

 



~ ๘๖ ~ 
 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(3 ข้อ) 

4 

(2 ข้อ) 

3 

(1 ข้อ) 

0 

(-) 

3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน                                                                 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้                     
1. โครงการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน                                                
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้                                                       
() 1) แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา                        
() 2) การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ              
() 3) การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ   

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน ......3......ข้อ    ระดับคะแนน 5   
 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวม 45 คะแนน 

 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด (10 คะแนน) 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(2ข้อ) 

3 

(1ข้อ) 

0 

(-) 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้          
ผู้ก ากับดูแล                                                                     
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้                  
1. โครงการจัดวางระบบควบคุมภายใน     ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้                                                   
()  1) กลุ่มงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในมีการท างานอย่าง
เป็นอิสระ                                                                            
() 2) ระบบการตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบ ยับยั้ง หรือ
ป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน 2      ข้อ    ระดับคะแนน 5  
 

 



~ ๘๗ ~ 
 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(3 ข้อ) 

4 

(2 ข้อ) 

3 

(1 ข้อ) 

0 

(-) 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มี
การจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้                        
1. โครงการจัดวางระบบควบคุมภายใน                                            
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้                                                    
() 1) มีระบบป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่         
() 2) มีการน าผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุง
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต                                
() 3) รับรู้ถึงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างดี 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน  3      ข้อ    ระดับคะแนน 5  
  

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ (15 คะแนน) 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(2ข้อ) 

3 

(1ข้อ) 

0 

(-) 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง                                                             
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้                        
 -       
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้                                                   
(   ) 1) แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล                                     
(   ) 2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร/แนวทางการบริหารงานบุคคล 

  - 

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน        -  ข้อ    ระดับคะแนน 0  
 



~ ๘๘ ~ 
 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(2ข้อ) 

3 

(1ข้อ) 

0 

(-) 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของทางราชการ                                                           
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้                 
1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลายหลาย    
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้                                                    
(   ) 1) จัดให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการบริหารงบประมาณ             
() 2) การจัดให้มีและการเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการด าเนิน
โครงการและการใช้งบประมาณ ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบล่วงหน้า
และให้ข้อมูลที่ว่านี้แก่บุคคลที่ร้องขอหรือขอดู 

  - 

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน  1      ข้อ    ระดับคะแนน 3  
 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(3 ข้อ) 

4 

(2 ข้อ) 

3 

(1 ข้อ) 

0 

(-) 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหา
พัสด ุประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้               
1. การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ                                    
2. กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน  การคลัง พัสดุ  และ
ทรัพย์สินของเทศบาล  และการรับเรื่องราวร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการ
คลัง  3. มาตรการการจัดหาคณะกรรมการการจัดจ้าง  โดยการส่งหนังสือ
ให้ประธานชุมชน  เพ่ือคัดเลือกตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการชุมชนใน
การจัดท าโครงการต่างๆของเทศบาลต าบลยี่งอ                                                                            
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้                                                   
() 1) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุฯ            
(   ) 2) ฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ                             
() 3) ออกประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการทุกขั้นตอนให้
ประชาชนได้ทราบ และตามช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้

    



~ ๘๙ ~ 
 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(3 ข้อ) 

4 

(2 ข้อ) 

3 

(1 ข้อ) 

0 

(-) 

โดยสะดวก 

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน        2      ข้อ    ระดับคะแนน 4  
 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น (10 คะแนน) 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(มีโครงการ) 

0 

(ไม่มีโครงการ) 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้                                                       
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้                  
1. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม                                           
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้                                                      
() การพิจารณาให้มีแผนงาน/โครงการส าหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นการเฉพาะ หรือร่วมกับฝ่ายบริหาร/พนักงาน/ข้าราชการท้องถิ่นเข้า
ร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่น 
และการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารให้เป็นตาม
กฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน     1    โครงการ    ระดับคะแนน 5  
 

 

 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(มีโครงการ) 

0 

(ไม่มีโครงการ) 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด                 

  



~ ๙๐ ~ 
 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(มีโครงการ) 

0 

(ไม่มีโครงการ) 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้                       
1. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม     
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้                                                   
() การให้ความรู้ความเข้าใจตามโอกาส เกี่ยวกับข้อบังคับการ
ประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การตั้งกระทู้ รวมทั้งการท าความเข้าใจล่วงหน้าในข้อกฎหมาย 
ระเบียบ ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ฝ่ายบริหารเสนอให้สภาพิจารณา 

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน     1  โครงการ   ระดับคะแนน 5  
  

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
(10 คะแนน) 
 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(2ข้อ) 

3 

(1ข้อ) 

0 

(-) 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต                 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้                        
1. ,มาตรการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ทะเบียนและบัตร        
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้                                                   
() 1) มีการเผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เก่ียวข้องกับการ
ต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือช่องทางอ่ืน ๆ              
(   ) 2) สร้างชุมชนเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต  

 

 

  - 

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน  1 ข้อ    ระดับคะแนน 3  



~ ๙๑ ~ 
 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(2ข้อ) 

3 

(1ข้อ) 

0 

(-) 

 

รายละเอียดการจัดท าแผน 

ระดับคะแนน 

5 

(มีโครงการ) 

0 

(ไม่มีโครงการ) 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต                     
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้                 
 -       
             
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้                                                          
(   ) มีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม 

 - 

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ท้ังสิ้น จ านวน        -  โครงการ ระดับคะแนน 0  

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในรายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) นี้            
มีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทุกประการ   

                                                       

       (ลงชื่อ)  นายรังสฤษฏ์ ราชมุกดา 

            (นายรังสฤษฏ์ ราชมุกดา) 
                                                                    นายกเทศมนตรีต าบลยี่งอ 

 
            

  

 

 

 

 


