
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพือ่ยกระดบัคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 

         องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

             อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 



คำนำ 
ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรม

และความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ 
(21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 
และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนำหลักธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับ
คุณธรรม และความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขึ้น เพื่อยกระดับคุณธรรม
และ ความโปร่งใส อันจะนำไปสู่เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ 
(21)  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

 

                                                                           องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
                                                                             อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั ่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื ่อใช้เป็นกรอบในการจัดท ำแผนต่างๆ             
ให้ สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ชาติ  20 
ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง  ราชอาณาจักรไทย         
ที่จะยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายในการ
พัฒนา ประเทศให้“ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง สังคมเป็นธรรม          
ฐานทรัพยากร ธรรมชาติยังยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโต        
บนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ในประเด็นที่ (21) 
การต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่าประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โด
ยกกำหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยู่ใน อันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพื่อให้
บรรลุผลดังกล่าว จึงได้นํา ผลการประเมิน ITA ไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการ
ประเมิน ITA ทั ้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ ้นไป โดยในระยะที ่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2570)            
ได้กำหนดตัวชี้วัด ไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน 
ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไปองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International - TI) เผยแพร ่ผลคะแนนด ัชน ีการร ับร ู ้  การท ุจร ิต  ( Corruption Perception Index - CPI)       
ประจำปี 2563 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 
แต่ในส่วนของอันดับได้ปรับตัวลดลงเป็นลำดับที่ 104 จากอันดับ 101 ย่อมสะท้อนให้ได้เห็นว่าประเทศไทยยังต้อง
แก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน  

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ปัจจุบัน    
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น จำนวน 7,850 แห่ง ซึ ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้ 
โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการ กระจายอำนาจจาก
ส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เป็นหน่วยงานหลัก      
ในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  ถือเป็นกลไกสำคัญ       
ในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนําไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริต นําเงิน
งบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมี
ความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นให้เกิดความยั ่งยืน            
รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครองชุมชนของตนเอ งตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการ
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สาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะทำได้เท่าท่ีจําเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนดและต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ได้เล็งเห็นความสำคัญและร่วมแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และนําแผนไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2565 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มี
ความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชน อันเป็นการยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศด้วยการสร้าง
กลไกในการป้องกันการทุจริตขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้มีกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) ให้มีความ
สอดคล้องกับแผน 3 ระดับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ แผนระดับ ที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนระดับที่ 2 สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ  ใน
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ ในส่วนเป้าหมายที่ให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประชาชน         
ไม่เพิกเฉย ต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัด คือ ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทยและระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต และแผนระดับ  ที่ 3   
ที่เกี่ยวข้อง คือ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนําหลักธรรมาภิบาลสำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่กำหนดไว้
ว่าในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 
รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1  ใน 
43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน 
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1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร  
1.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  (Likehood) 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะทำงานบริหารความ
เสี ่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที ่จะเกิดความเสี ่ยง  (Likehood) ระดับความรุนแรง        
ของผลกระทบ (Impact) ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก  

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับคะแนน 

1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likehood) 
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ 
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

5 ปี/ครั้ง 2-3 ปี/ครั้ง 1 ปี/ครั้ง 
1-6 เดือน/ครั้ง 
ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี 

1 เดือน/ครั้ง 
หรือมากกว่า 

โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์      
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
มูลค่าความเสียหาย 0-500 บาท 500-1,000 

บาท 
1,000 บาท 2,000–5,000 บาท 5,000 บาท ขึ้น

ไป 
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/ 
การดำเนินงานของหน่วยงาน 

1     

 

1.2 เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี ่ยงการทุจริต (Risk Score) ส่วนระดับของความเสี ่ยง 
(Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อ
องค์กรโดยได้กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ ต่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก 
โอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง (Likehood) 

ผลกระทบ (Impact) 
1 2 3 4 5 

5      
4      
3      
2      
1 1     

* หมายเหตุ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 1 = ต่ำ /2= กลาง / 3 =สูง / 4 = สูงมาก ตารางท่ี 1 ประเด็นความเสี่ยงด้าน 
 

ตารางที่ 1 ประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความ
รุนแรง ของความเสี่ยงการทุจริต 

ลำดับที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
(Risk Score) ( L x I) 

(Likehood) (Impact) (Risk Score) 
1 1. จัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ

และขนมูลฝอยท่ัวไป 
การยักยอกจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ
เก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 

1 1 1 

2 2.ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้     
3 3.ออกพื้นที่เก็บเงินค่าธรรมเนียม

การเก็บและขนมูลฝอยท่ัวไป 
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ตารางที่ 2 ประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความ
รุนแรง ของความเสี่ยงการทุจริต 

 
ลำดับที่ ขั้นตอนการดำเนินงานประเด็นความสี่ยงการทุจริต มาตรการควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริต 

- - - 
   
   

 
* หมายเหตุ เนื่องด้วย ระดับความเสี่งการทุจริตต่ำ จึงไม่ต้องจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริตเพิ่มเติมเฉพาะขั้นตอน

ของการดำเนินงานท่ีมีความเสี่ยงสูงมาก/สุง/ปานกลาง/ ตามตารางที่ 1 
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2. หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื ้อรังที ่นับวันยิ ่งจะทวีความรุนแรง         

และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็นปัญหาลำดับ  
ต้น ๆ ทีข่ัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย 
ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็น
องค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ    
ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัด
โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – TI) ผลคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
ประจำปี 2563 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 36 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจาก      ปี 
2562 แต่ในส่วนอันดับได้ปรับตัวลงเป็นลำดับ  ที่ 104 จากอันดับ 101 ย่อมสะท้อนให้เห็นได้ว่าประเทศไทย                             
ยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่ งในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง          
ที่มุ ่งเน้นการการะจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน       
ในท้องถิ่นถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปราศจากการทุจริตนำเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 
แล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ให้เกิดความยั่งยืนรัฐ  

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) นำไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ ให้มีความสอดคล้องกับ
แผน 3 ระดับ ดังนี้ แผนระดับที่ 1 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ แผนระดับที่ 2 สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  ที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการ  ทุจริตปละประพฤตมิชอบและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนระดับ 
ที่ 3 แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิชอบ โดยนำหลักธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการ จัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต สำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ 
(Integrity and Tranparency Assessment : ITA) เพื ่อให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯที ่กำหนดไว ้ว่า          
ในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่ เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนน ขึ้นไป 
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รวมทั้งประเทศไทยต้องมี คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index – CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 
43 และ/หรือได้ คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน 

 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน  
1) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ  ฝ่ายบริหาร 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  

2) เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity 
and Tranparency Assessment : ITA)  

3) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

4. เป้าหมาย  
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น รวมถึง  

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ  

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที ่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ  
ตรวจสอบ และการควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสมปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและประพฤติ    
มิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

 

5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน  
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นรวมถึง  

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ในการต่อต้านการ
ทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน  

๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี 
จิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  

๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  
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๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำ    
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย  ในการ
เฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
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ส่วนที่ 2 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

มิติท่ี 1  
การสร้าง
วัฒนธรรม
สุจริต 

1.1 การสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักแก่
บุคลากร ทั้งข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายบริหาร   
ข ้าราชการการเม ือง 
ฝ่ายสภาท้องถิ่นและ
ฝ่ายประจำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.1.1 เสร ิมสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหน ักในการปฏ ิบ ัติ
ราชการตามอำนาจหน้ที่และการ
ประพฤติตามปะมวลจริยธรรม 
(1) โครงการพัฒนาความรู ้ด ้าน
กฎหมายและระเบียบที่เกี ่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร
อ งค ์ ก รปกครอ งส ่ ว นท ้ อ งถิ่ น 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
(2) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่
เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่
บ ุคลากรองค ์กรปกครองส ่ วน
ท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
( 3 )  มาตรการ  “ส ่ ง เสร ิ มก า ร
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง
หวาย 

1.1.2 เสร ิมสร้างจิตสำนึกและ
ค ว า ม ต ะห น ั ก ใ น ก า ร ย ึ ด มั่ น
ผลประโยชน์ส ่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน ที่จะไม่กระทำ
ก า รอ ั น เ ป ็ น ก า รข ั ด ก ั น แ ห่ ง
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ์ ห ร ื อ ก า ร มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(4) โครงการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนของ อบต.ยางหวาย 
(5) โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
เสร ิมสร ้างค ุณธรรมจร ิยธรรม
บุคลากรของ องค์การบริหารส่วน
ตำบลยางหวายเพ ื ่อเสร ิมสร ้าง
วัฒนธรรมองค์กรสุจริต 
(6) มาตรการ “เสร ิมสร ้างองค์
ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  1.1.3 เสริมสร้างจิตสำนึกและ
ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและ
การต่อต้านการทุจริต 
(7) โครงการส่งเสริมการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
(8)  ก ิจกรรมส ่งเสร ิมค ุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรของ อบต.ยาง
หวาย 
(9)โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริต 
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1.2การสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 
 

1.2.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหน ัก ในการร ั กษา
ประโยชน์สาธารณะ แยกแยะ
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ์ ส ่ ว น ต น แ ล ะ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
( 10 )  โครงการปล ู กฝ ั ง ว ิ ธ ี คิ ด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.2.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติตน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(11)โครงการส่งเสริมการดำเนิน
ชีว ิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.2.3 เสริมสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักในความซื ่อสัตย์
สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
(12)โครงการเสริมสร้างค่านิยม
ต่อต้านการทุจริต 
(13)กิจกรรมยกย่องเชิดชูเก ียรติ
หน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ 
(14)กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่
บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำ
ค ุณประโยชน ์หร ือ เข ้ าร ่ วมใน
กิจกรรมของอบต.ยางหวาย 
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 1.3 ก า ร ส ร ิ ม ส ร ้ า ง
จ ิตสำน ึกและความ
ตระหนักแก่ เด ็กและ
เยาวชน 

1.3.1เสร ิมสร ้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
(15)โครงการสร้างภูมิคุ ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชน อบต.ยาง
หวาย 
(16)โครงการประกวดคำขวัญ
ต่อต้านการทุจริต 

1.3.2เสร ิมสร ้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
(17)โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 
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รวมมิติท่ี 1 จำนวน 17 โครงการ 160,000 160,000 160,000 1690,000 160,000  
 

มิติท่ี 2  
การบริหาร
ราชการด้วย
ความโปร่งใส 

2.1 มาตรการส่งเสริม
ค ุณธรรมและความ
โปร่งใส 

2.1 .1การเป ิด เผยข ้อม ูลการ
บริหารงานและการดำเนินการ 
(1)มาตรการปรับปรุงศูนย์ข ้อมูล
ข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชน 

2.1 .2การเป ิด เผยข ้อม ูลการ
บริหารเงินงบประมาณ 
(2)โครงการเสริมสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงบประมาณ 

2.2 .3การเป ิด เผยข ้อม ูลการ
บร ิหารและพ ัฒนาทร ัพยากร
บุคคล 
( 3 ) ม า ต รก า ร เ ป ิ ด เ ผ ย ข ้ อ มู ล
สาธารณะ และกำกับติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ อบต.
ยางหวาย 
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 2.2มาตรการส่งเสริม
ค ุณธรรมและความ
โปร่งใส 

2.2.1การแสดงเจตนารมณ์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
(4)มาตรการแสดงเจตนารมณ์ใน
การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารอบต.ยาง
หวาย ด้วยการจัดทำแผนปฏิบั ติ
การป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  2.2.2การจัดทำมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
(5)มาตรการ NO G i f t  Po l i cy 
(6)โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
(7)มาตรการ “ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสของอบต.ยาง
หวาย 
(8 )มาตรการเสร ิมสร ้ า งความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
(9)กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาขั้นเงินเดือน” 
(10)ก ิจกรรม “ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาร
รายจ่ายประจำปี” 
(11)มาตรการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนของ อบต.ยางหวาย 
(12)มาตรการป้องกันการใช้จ ่าย
งบประมาณท ี ่ ไ ม ่ สมคว ร  ผิ ด
วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
(13)โครงการเสร ิมสร ้างความ
โปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
(14)โครงการประเม ินความพึง
พอใจของประชาชนที ่ม ีต ่อการ
ให้บริการของ อบต.ยางหวาย 
(15)กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการ
ติดต่อราชการ 
(16)โครงการพ ัฒนาระบบการ
ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร ป ร ะ ช า ช น ผ ่ า น ร
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
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  2.2.3การจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
(17)มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องก ันการทุจร ิตเพ ื ่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 
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- 
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.3มาตรการลดการใช้
ดุลพินิจในการ
ปฏิบตัิงาน 

2.3.1จ ัดทำข ้อตกลงระหว ่าง
บุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ดุลพินิจ
ด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรร
มาภิบาล 
(18)มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการตามลักธรรมาภิบาล 
(19)กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลง
การปฏิบัติราชการของ อบต.ยาง
หวาย 

2.3.2มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอน/
คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลา
การดำเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำ
ก า ร แ ล ะ ร ะ บ บ เ ค ร ื อ ข่ า ย
สารสนเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(20)โครงการจัดทำคู ่ม ือสำหรับ
ประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(21 ) โครงการจ ัดทำค ู ่ ม ื อหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับ
เจ้าหน้าที่ของ อบต.ยางหวาย 
(22)โครงการจัดทำมาตรฐานการ
ให้บริการประชาชน 
(23)จ ัดทำแผนภูม ิข ั ้นตอนและ
ระยะเวลาการดำเนินการแต่ละ
กระบวนงานเป ิดเผยไว ้  ณ จุด
บริการต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

2.3.3 มีการกระจายอำนาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั ่งอนุญาต 
อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือ
การดำเน ินการอ ื ่นใดของผ ู ้มี
อำนาจในองค์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชนืสูงสดุ
ต่อชุมชนและประชาชน 
( 24มาตรการลดข ั ้ นตอ นกา ร
ปฏิบัติงาน 
(25)มาตรการออกคำสั่งมอบหมาย
ของ อบต.ยางหวาย 
(26)มาตรการกระจายอำนาจของ 
อบต.ยางหวาย 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 

รวมมิติท่ี 2 จำนวน 26 โครงการ - - - - -  
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

มิติท่ี 3 การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1การส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.1.1การมีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 
(1)โครงการจัดทำเวทีประชาคม 
(2 ) โครงการจ ัดทำแผนพ ัฒนา
ท้องถิ่นของ อบต.ยางหวาย 

3.1.2การมีส ่วนร่วมตรวจสอบ 
และประเมินผลการดำเนินงาน 
(4)กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของ อบต.ยางหวาย 

 
 

20,000 
- 
 

 
 
- 

 
 

20,000 
- 
 

 
 
- 

 
 

20,000 
- 
 

 
 
- 

 
 

20,000 
- 
 

 
 
- 

 
 

20,000 
20,000 

 

 
 
- 

 

 

 3.2การรับฟังความ
คิดเห็น การรบัและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกขข์อง
ประชาชน 

3.2.1มีกระบวนการรับฟังความ
ค ิด เห ็นของประชาชนในการ
ดำเนินกิจการ ตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู ่และ
ส ุขอนาม ั ยของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

3.2.2ม ีระบบและช่องทางให้
ประชาชนในท ้องถ ิ ่นสามารถ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย 

3.2.3มีรายงานหรือแจ้งเป็นลาย
ล ั กษณ ์อ ั กษรให ้ประชาชนผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง
การได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผล
การดำเน ินการเก ี ่ ยวก ับการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
( 5 ) ม าตรก า รจ ั ดก า ร เ ร ื ่ อ งรว
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ อบต.ยาง
หวาย 
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 3.3ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน 
และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

3.3.1ส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาค
ประชาชน/องค์กรชุมชนในการ
ป้องกันการทุจริต 
(6)กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวัง
การทุจริต 
 

 
 
 
- 
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- 

 
 
 
- 
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  3.3.2ส่งเสริมให้เคร ือข่ายภาค
ประชาชนมีการดำเนินการเฝ้า
ระวังการทุจริต 
(7)โครงการสร้างเครือข ่ายภาค
ประชาชนเพื ่อเฝ้าระวังการทุจริต
ของ อบต.ยางหวาย 

3.3.3บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 
(8)กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 
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รวมมิติท่ี 3 จำนวน 8 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 40,000  

มิติท่ี 4 การ
ยกระดับกลไก
การตรวจ 
สอบการ
ดำเนินงาน
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต 

4.1.1ม ีการจัดทำและรายงาน
ระบบตรวจสอบภายใน 
(1)โครงการจัดทำแผนการตรวจ 

4.1.2มีการจัดทำและรายงานการ
จัดทำระบบควบคุมภายใน 
(2)กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

4.1.3มีการจัดให้มีกระบวนการ
บร ิหารจ ัดการความเส ี ่ยงการ
ทุจริต 
(3)มาตรการบริหารจัดการความ
เส่ียงการทุจริตของ อบต.ยางหวาย 
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- 

 
 
- 
 

 
 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 
 

 
 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 
 

 
 
 
- 

 
 
- 
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 4.2การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.2.1ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ ่นให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป ็นไปตามกฎหมายระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 
(4)โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ 
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำหรับผู ้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

4.2.2ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัต ิงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ  และว ิ ธ ี ก า รที่
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
(5)ก ิจกรรมส่งเสร ิมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 4.3มาตรการจ ัดการ
เ ร ื ่ อ ง ร ้ อง เ ร ียนการ
ทุจริต 

4 . 3 . 1 ม ี แ น ว ป ฏ ิ บ ั ต ิ ใ น ก า ร
ดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(6)มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ 
หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริตของ อบต.ยางหวาย 

4 .3 .2จ ั ด ให ้ม ี ร ะบบและช่ อง
ทางการร ับเร ื ่องร ้องเร ียนท ี ่มี
ประสิทธ ิภาพ สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยสำหรับผุ้ร้องเรียน 
(7)มาตรการจัดให้มีระบบและช่อง
ทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตของ อบต.ยางหวาย 
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รวมมิติท่ี 4 จำนวน 7 โครงการ - - - - -  
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ส่วนที่ 3 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการ  
 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมวัฒนธรรมสุจริต  
 

1.1 การเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1.1.1 สร้างสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และการประพฤติตน

ตามประมวลจริยธรรม 
  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 1 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากร 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่นม ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั ่ง เง ื ่อนไข               

และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บุคลากร สมาชิกสภาทองถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่
การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที ่เกิดขึ ้นเป็นประจํามักเกิดจากเรื ่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ 
ประสบการณ์ หรือ ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบ ประกาศ คำสั่งเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม จึงส่งผลให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชกสภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่นกระทำผิดกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ก่อใหเกิดความเสียหายแก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นและทําให้การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสีย 
รวมทั้งเป็นการเพิ ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี ่ยวของกับการบริหารงาน         
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น จึงได้
จัดทําโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
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3. วัตถุประสงค ์ 
1) เพ่ือให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย 

ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้ เกี่ยวกับ 

กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ  
3) เพ่ือใหองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการ 

ปฏิบัติงานอยา่งเครง่ครัดดว้ยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

4. เป้าหมาย  
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

6. วิธีดำเนินการ  
1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
3. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพ้ืนที่เพ่ือจัดกิจกรรมการบำเพ็ญ ประโยชน์  
4. ดำเนินกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์  
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ  
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  

10. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่ เกี ่ยวข้องสำหรับบุคลากร 

ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์บอร์ดประชาสัมพันธ์
จดหมายขา่ว อย่างนอย 5 ช่องทาง และไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายไตรมาส) 

2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล)  
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ผลลัพธ์  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการ 

ปฏิบัติงานอยา่งเครง่ครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย (สํารวจโดย
ใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 2 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจำเป็นต้องดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู ้ด้ านกฎหมาย         

และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น ให้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  เพื่อให้การ
บริหารงาน และปฏิบัติงาน เป็นไปอยางถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชนสูงสุดต่อประชาชน  

3. วัตถุประสงค ์ 
1) เพ่ือให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย 

ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้  เกี่ยวกับ 

กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ  
3) เพ่ือให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการ 

ปฏิบัติงานอยา่งเครง่ครัดดว้ยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีสวนไดส้่วนเสีย  

4. เป้าหมาย  
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  

6. วิธีดำเนินการ  
1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
3. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพ้ืนที่เพ่ือจัดกิจกรรมการบำเพ็ญ ประโยชน์  
4. ดำเนินกิจกรรมการบำเพญ็ประโยชน์ 
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  
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7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  

10. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่ เกี ่ยวข้องสำหรับบุคลากร 

ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์
จดหมายขา่ว อย่างน้อย 5 ช่องทาง และไม่นอยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายไตรมาส) 

2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล)  

ผลลัพธ์  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการ 

ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สํารวจโดย
ใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 3 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล 
                    ยางหวาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง
หวายโดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการ
กระทำ นอกจากนี้สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณี
การเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำหนดให้ข้าราชการต้องละเว้น
จากการแสวงหาประโยชน์มิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที ่ นร 1013.7/ว11 ลงวันที ่ 25 ธันวาคม 2557              
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรนแนวทางการดำเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

 



                                                 
                            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 23 

3. วัตถุประสงค ์ 
1) เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่

ชัดเจนและเป็นสากล 
2) เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคคลและเป็น

เครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) เพื่อให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื ่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู ้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4) เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจในขอบเขต 
สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคม 
ตามลำดับ 

5) เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

5.วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ 
 2) กำหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับบุคคลในองค์กรและ
สาธารณชน 
 3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดำเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด 
 4) ดำเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพื่อเป็นค่านิยมสำหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด 
 5) ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มี
ส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ(ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดใหข้อมูล
ข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้
ให้ประชาชนตรวจเข้าดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด) 
 6) ประเมินและติดตามผลการดำเนินการ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง  
2) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตัว

ตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประมวลผล) 

ผลลัพธ์  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

ยางหวายตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 
 
1.1.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตะหนักในการยึดม่ันผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

ทีจ่ะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 4 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสถานการณ์หรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา
หรือบางเรื ่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำ
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจ
ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ตนเองหรือพวกพ้อง 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายจึงได้ดำเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลยางหวายเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 2) เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลยางหวาย 
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 3) เพื่อเสริมสร้างข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย มีจิตสำนึก ค่านิยมและ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอด
จากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 พนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

5. วิธีการดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของตำแหน่งต่างๆ 
 2) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดทำร่างคู่มือ/
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3) จัดเวทีเพื ่อร ับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพื ่อพัฒนาและปรับปรุง           
แนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามข้อเสนอแนะ  
ที่ได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ และจัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5) จัดประชุมเพ่ือให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ ทับ
ซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
 6) เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน และ
สาธารณะชนให้รับทราบ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
1) พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายมีความรู้ความเข้าใขเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ร้อยละ 80 

ของจำนวนพนักงานฯ (สำรวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบทดสอบความรู้) 
2) มีคู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 1 คู่ 
3) มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน อย่างน้อย 2 ช่องทาง (เช่น

เว็บไซต์หน่วยงาน บอดร์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หนังสือเวียน เป็นต้น) 
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ผลลัพธ์ 
พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายมีความประพฤติปฏิบัติงานยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวมไม่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อน (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 5 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล 
                        ยางหวายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 การดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู ้บริหารงานต้องมีความรู ้ความสามารถตามหน้าที ่ความ
รับผิดชอบแล้วยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนำไปสู่การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จขององค์กรอย่าง
ยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จึงได้ตระหนักความสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างจิตสำนึก          
ให้บุคลากรตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่น    
ในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม
อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมในการทำงานอันจะนำไปสู่การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดให้
มีการจัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักคุณธรรม จริยธรรมมาประ
ยุต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข 
 2) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์ สุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผุ้มีอำนาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) กำหนดรูปแบบ กำหนดการ และหัวข้อการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรี ยมเอกสาร
ประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ 
 5) ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการที่กำหนด 
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 6) รายงานผลการดำเนินการ 
 7) เผยแพร่การดำเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 จำนวน 20,000 บาท  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
1) มีการจัดอบรม จำนวน 1 ครั้ง 
2) บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรมสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และการ

ปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล) 
ผลลัพธ์ 
บุคลากรนำหลักคุณธรรม จริยธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดวัฒนธรรม

องค์กรสุจริตในหน่วยงาน (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 6 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมสุจริต ส่งเสริม
การปฏิบัติหน้าที่ของราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จึงได้กำหนดดำเนินจัดทำประกาศ ด้านการต่อต้านการทุจริตขึ้น 
เพื่อให้บุคลากรขอองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ร่วมกันต่อต้านการทุจริต สอดส่อง เฝ้าระวังไม่ให้เกิดกระทำ
การทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ปลอดทุจริตในที่สุด 

3. วัตถุประสงค์  
 1) เพ่ือประกาศการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานจ้าง 
 2) เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานจ้าง เฝ้าระวังการทุจริต และ
ร่วมกันต่อต้านการทุจริต 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำเพ่ือขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำมาตรการ 
 3) กำหนดรูปแบบ จัดทำประกาศ  
 4) รายงานผลการดำเนินการ 
 5) เผยแพร่การดำเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
1) มีการเผยแพร่ข้อมูล/องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต จำนวนอย่างน้อย 5 ช่องทาง ขึ้นไป 
2) บุคลากรมีความรู ้ ความเข้าใจด้านการต่อต้านการทุจริต (สำรวจโดยใช้แบบทดสอบความรู ้/แบบ

ประเมินผล) 
ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง

หวาย เฝ้าระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 
 

1.1.3 เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซ่ือสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริต 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 7 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสำคัญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการทำงาน
และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถ
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ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญ
ของประเทศไทยมานาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริ ตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง    
ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องต้องกันว่าการ
ที่จะทำให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วน 
ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้ง
ปลูกจิตสำนึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม้เอื้อหรือสนับสนุน
การทุจริตคอร์รับชัน 
 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จึงจัดทำโครงการส่งเสริม
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือป้องกันการทุจริตขึ้น 

3. วัตถุประสงค์  
 1) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย มีความรู้ความเข้าใจในหลัก
ธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย มีความรู้ความเข้าใจและให้
ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) และมีค่านิยมในการต่อตา้น
การทุจริต 
 3) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายมีความรู้ความเข้าใจในหลักและ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้ 
 4) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายสามารถนำองค์ความรู้หลักธรร
มาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผุ้มีอำนาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานให้ผ ู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) กำหนดรูปแบบ กำหนดการ และหัวข้อการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ 
 5) ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการท่ีกำหนด 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล      

ยางหวาย มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานธรรมาภิบาล 

ผลลัพธ์ 
1) ผู ้บริหารท้องถิ ่น สมาชิกสภาท้องถิ ่น ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล        

ยางหวาย นำหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการทำงานได้ย่างมีประสิทธิภาพ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
2) ผู ้บริหารท้องถิ ่น สมาชิกสภาท้องถิ ่น ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต ำบล        

ยางหวาย ร่วมต่อต้านการทุจริต (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
3) ผู ้บริหารท้องถิ ่น สมาชิกสภาท้องถิ ่น ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล        

ยางหวายนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินงานชีวิตได้ (สำรวจโดยใช้ แบบ
ประเมินติดตามผล) 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 8 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

2. หลักการและเหตุผล  
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสำคัญยิ ่งในการพัฒนาและขับเคลื ่อนองค์กรไปสู่  

ความสำเร ็จ ทั ้งด ้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั ้นๆ ย่อมประสบความสำเร็จมีความ  
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มี ทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน     
มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดีเมื ่อได้รับบทบาทให้กระทำหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดง
บทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อย  ความสามารถ         
ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จำเป็นในการทำงาน ย่อมทำให้องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้า
ได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์การทำงานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรม
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้นำทาง
ในการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสำนึกท่ีดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา 
กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของ
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ประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมนำพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส
มีการป้องกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล  องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปใหม้ี
ความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการ
ทุจริต และการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ สุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและ
ข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณ วิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ         
ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติ บ้านเมืองต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์ 
 1) เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  

2) เพื่อให้บุคลากรสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ  ดำเนิน
ชีวิตได้อย่างถูกต้อง  

3) เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทำงาน ต่อเพ่ือน ร่วมงาน ต่อผู้
มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น  

4) เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสำนึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ให้แก่
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

4. กลุ่มเป้าหมาย  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด  

2) ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดำเนินงานตามโครงการฯ  
3) จัดทำรายละเอียดโครงการฯ กำหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ  
4) เสนอรายละเอียดโครงการ กำหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง และเกิด

ความเหมาะสม  
5) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ  
6) วัดและประเมินผลโครงการฯ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
1) บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  
2) บุคลากรและประชาชนสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและ  การดำเนิน

ชีวิตได้อย่างแท้จริง  
3) ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อ  องค์กรต่อ

การทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดยางหวาย นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินงานชีวิตได้  
 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 9 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ   
มิชอบกำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมสุจริต
ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทาง
ทุจริต 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายจึงได้กำหนดดำเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน
การทุจริตขึ้น เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายมีความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริต
สอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้เกิดกระทำการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ปลอดทุจริต      
ในที่สุด 

3. วัตถุประสงค ์ 
 1) เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้นการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ 
และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
 2) เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เฝ้าระวังการทุจริต และ
ร่วมกันต้านการทุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย  
 คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล      
ยางหวาย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการและขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ 
 2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือกำหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยเพร่ข้อมูล 
 3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึกด้านการต่อต้านการทุจริต 
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 4) นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำเป็นสื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรูปแบบที่กำหนด (เช่นแผ่นพับ จดหมายข่าว      
วีดิทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) 
 5) ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างองค์รู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ตามแนวทางและช่องทางที่กำหนด 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต 

1) มีการเผยแพร่ข้อมูล/องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตจำนวนอย่างน้อย 5 เรื่อง ขึ้นไป  
2) คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล         

ยางหวาย มีความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต (สำรวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบทดสอบ) 

ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล     

ยางหวาย เฝ้าระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 
 
1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

 

1.2.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะแยกแยะผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 10 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกฝังวิธีคัดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. หลักการและเหตุผล  
 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปีที่
ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอ์รัปชันของผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม 
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 จากสถานการณ์ข้างต้น จำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งปลูกฝังองค์ความรู้ให้ประชาชนมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจาก
ปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน      
ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่สำคัญสะท้องถึง
วัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายจึงได้จัดทำโครงการปลูกฝังวิธีคัดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชนืส่วนตนและผล
ประดยชน์ส่วนรวมได้ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน ร่วมปกป้อง
ผลประโยชน์รวมของประเทศชาติ ทำให้เกิดเป็นค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์ 
 1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ได ้
 2) เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนร่วม 
 3) เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักษาสาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภค 
 4) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผุ้มีอำนาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานให้ผ ู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) กำหนดรูปแบบ กำหนดการ และหัวข้อการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ 
 5) ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการท่ีกำหนด 
 6) ประเมินและติดตามผลการดำเนินการ 

7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
จำนวน 20,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  
 1) มีการจัดอบรม จำนวน 1 ครั้ง 
 2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวมได้ร้อยละ 80 ของจำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ (สำรวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบทดสอบ) 
 3) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันร้อยละ 80 
ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (สำรวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบทดสอบ) 

ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนร่วม และสาธารณประโยชน์ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม

ผล) 
2) ประชาชนมีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประวัน (สำรวจโดยใช้แบบประเมิน

ติดตามผล) 
 
 
1.2.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 11 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล  
 รัฐธรรมมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั ่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื ่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ              
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้อง
นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
ภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสำนึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสำนึก ความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยม        
ที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต และการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไก
ทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระทำผิดหรือผู้กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายจึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต 
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3. วัตถุประสงค์  
 1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน 
 2) เพื่อเสริมสร้างวคามตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตให้แก่ประชาชน 
 3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผุ้มีอำนาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานให้ผ ู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) กำหนดรูปแบบ กำหนดการ และหัวข้อการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ 
 5) ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการที่กำหนด 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
จำนวน 30,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  
 1) มีการจัดอบรม จำนวน 1 ครั้ง 
 2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้     
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมิน) 

ผลลัพธ์ 
ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  (สำรวจโดยใช้

แบบประเมินติดตามผล) 
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1.2.3 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 12 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอำนาจการปกครอง เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ ่นซึ ่งนำไปสู ่การพัฒนาทั่วทั ้งประเทศ ทั ้งนี้ 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจน
หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 รวมทั้ง แผนการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามกาทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดกลยุทธ์ด้าน
การป้องกันและเฝ้าระวังที่มุ่งเน้นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตสำนึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต รวมถึงสร้างลักษณะ
นิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพ่ือต่อต้านการทุจริต โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายจึงให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตโดยเริ่มจากการสร้าง
จิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดทำโครงการเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้าน       
การทุจริตเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม ให้มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชน   
จากทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์ 
 1) เพ่ือส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการสร้างค่านิยมและการเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริตให้แก่
เด็ก เยาวชนและประชาชน 
 2) เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม 
 3) เพ่ือประชาสัมพันธ์บุคคลตัวอย่างที่ดีดำรงตามหลักคุณธรรมจริยธรรมไปสู่องค์กรหรือบุคคลภายนอก 
 4) เพ่ือเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันไปสู่ประชาชนทุกภาคส่วน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดหาข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต 
 2) จัดทำสื่อในรูปแบบตามช่องทางที่กำหนด 
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 3) เผยแพร่ให้ประชาชน รวมทั้งนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ภายในเขตพ้ืนที่ 
 4) จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาและชุมชนเวทีต่างๆ 
 5) ประเมินติดตามผลการดำเนินการ 
 6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  
 1) เผยแพร่สื่อการสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
 2) มีการรณรงค์ในสถานศึกษาและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 

ผลลัพธ์ 
1) เด็ก เยาวชน และประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนัก

ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (สำรวจโดยใช้แบบประเมิน) 
2) ประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 

(สำรวจจากรายชื่อเครือข่ายต่อต้านการทุจริต) 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 13 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2. หลักการและเหตุผล  
 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทำให้การ
มีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับ 
ทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยาง
หวายจึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทำ
ความดี เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน



                                                 
                            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 39 

เป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งคนดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรมเป็นรากฐาน
อันสำคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 

3. วัตถุประสงค ์ 
 1) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 3) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4) เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็นกุศโล
บายหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งข้ึน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 หน่วยงานและบุคคลในเขตพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  

5. วิธีดำเนินการ 
 1) แต่งตั้งณะทำงานยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 2) คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ยกย่องเช ิดช ูเก ียรต ิหน่วยงานและบุคคลที ่ประพฤติ ปฏิบัติตน                 
ให้เป็นที่ประจักษ์ 
 3) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ 
 4) คณะทำงานฯ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 5) ประกาศผลการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ ประพฤติปฏิบัต ิตนให้เป็นที ่ประจักษ์           
และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ 
 6) ดำเน ินการจัดพิธ ีมอบประกาศยกย่องเช ิดชูเก ียรต ิหน่วยงานและบุคคลที ่ประพฤติปฏิบัต ิตน                  
ให้เป็นที่ประจักษ์ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  
 จำนวนหน่วยงานและบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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ผลลัพธ์ 
1) มีหน่วยงานและบุคคลต้นแบบที่ดีปรากฎต่อสังคม 
2) ประชาชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขวัญกำลังใจ และมีจิตสำนึกปฏิบัติตนเป็นประโยชน์

ต่อสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 14 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ 
                    หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

2. หลักการและเหตุผล  
 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันสำคัญในการ
พัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็นหลัก
สำคัญของการทำความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ทำความดีอย่างต่อเนื ่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ผู ้ที ่ทำ
คุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายอย่างสม่ำเสมอ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลยางหวายจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี คสามซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล 
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนตำบลยางหวาย โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทำคุณประโยชน์ และ
สมควรได้รับการยกย่องชมเชยและเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดย
ทั่วกัน  

3. วัตถุประสงค ์ 
 1) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล
ยางหวาย 
 2) เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลยางหวาย ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 3) เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล   
ยางหวายมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
 2) ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
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5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล 
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
 2) คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทำความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 
 3) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือก
และได้คะแนนสูงสุด 
 4) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  
 จำนวนบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลยางหวาย ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ผลลัพธ์ 
 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็น
คุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือส่วนรวมและมีคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

 

1.3.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 15 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

2. หลักการและเหตุผล  
 การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝักรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักษา
ความดีและรู้สึกไม่ยอมรับในพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน   
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พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 
ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา ความรู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 
25 กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย พิจารณาเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่
ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญ ที่ทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไข
ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด 

3. วัตถุประสงค ์ 
 1) เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 2) เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
 3) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 3) ดำเนินการตามโครงการ 
 4) สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ 

5) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
จำนวน 20,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

 



                                                 
                            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 43 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  
 1) เด็กและเยาวชนขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ได้รับการฝึกอบรม  
 2) เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิดชั่ว ดี สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับ
มาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนร่วมได้อย่างมีความสุข ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 

ผลลัพธ์ 
 1) เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้
แบบประเมินติดตามผล) 
 2) เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 3) เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่16 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันประชาชนจำนวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป้นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเองได้รับ
ผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืนหากปล่อยให้
เป็นค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสีย
ต่อสังคมในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย 
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการ
พัฒนาคณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายจึงได้จัดกิจกรรมการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริตขึ้น เพ่ือกระตุ้นให้
เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสำคัญหันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์ชันที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญใน
การต้อต้านการุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
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3. วัตถุประสงค ์ 

 1) เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์
รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 2) เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตสำนึกที่จะยึดมั่นในการทำความดี     
มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 3) เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคำขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาท่ี
สื่อสารถึงการต่อต้านการทุจริต 
 4) เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) เสนอโครงการเพื่อพิจารณาขออนุมัต ิ
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวด 
 3) ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งคำขวัญเข้าประกวด 
 4) ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายกำหนด 

5) ทำพิธีมอบรางวัล 
6) ติดตามประเมินผลการดำเนินการ 
7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  
 ได้คำขวัญต่อต้านการทุจริต 

ผลลัพธ์ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความสำคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้น
และพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมประกวด (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
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1.3.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 17 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 

2. หลักการและเหตุผล  
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับกันว่ามีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้านเทคโนโลยี 

จนก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน  ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความสะดวกสบายทางวัตถุมากขึ้น ขณะเดียวกัน
ความเสื่อมทางด้านจิตใจก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นจนน่าวิตก  ดังนั้น  เพ่ือให้เยาวชนเติบโตด้วยคุณภาพและเต็มเปี่ยม
ด้วยคุณธรรม จึงเห็นควรนำ เยาวชนเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางของศาสนาให้รู้จักความคุมตนเอง 
รู้จัก ลด ละ เลิก สิ่งที่ไม่ดีงาม มุ่งประพฤติแต่สิ ่งที่ดีงาม รู้หน้าที่ตนเองนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตน       
ในชีวิตประจำวันได้ 

3. วัตถุประสงค ์ 
1) เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตสำนึกที่ดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึด

เหนี่ยวจิตใจ 
2) เพ่ือให้เยาวชนนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ 
3) เพ่ือให้เยาวชนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน ในด้านความ

อดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) เสนอโครงการเพื่อพิจารณาขออนุมัติ 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 3) ดำเนินการตามโครงการ 
 4) สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ 

5) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
จำนวน 50,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  

1) เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
2) เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักพิธีกรรมทางพระศาสนา 
3) เด็กและเยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 

  4) เด็กและเยาวชนมีศรัทธาความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากข้ึน 

ผลลัพธ์ 
 เด็กและเยาวชนได้ซึมซับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิต  
ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ไม่น้อยกว่าวร้ายละ 80  (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผลติดตามผล/แบบบันทึก
ความด)ี 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
 

2.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
 

2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการดำเนินงาน 
  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 1 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล  
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส

กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐบาลเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ 

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายจึงได้มี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่างๆของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค ์  
 1) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นระโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 2) เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสำหรับประชาชน 
 3) เพ่ือจัดแสดงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสำหรับประชาชน 
 4) เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลยางหวาย 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพ่ือให้ดำเนินการให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 3) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
 4) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย รวมทั้ง
มีการแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออ่ืนๆ 
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5) จัดทำข้อมูลแสดงการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย เพ่ือ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ำเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวนณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้
จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่กำหนด  
แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบถามหรือขอ
ข้อมูล หรือรับฟังคำติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ เช่น 

    - มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาที่ทำการ 
    - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้อก่ประชาชผู้รับบริการที่จะติดต่อสอบถาม/ขอ

ข้อมูล/แสดงความคิดเห็น 
    - มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น การ

ประชุม การรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น 
7) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับประชาชนทั่วไป 
8) จัดทำรายงานสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  
 1) มีจำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง 
 2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ให้มี
ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบสำรวจความพึง

พอใจการใช้ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร) 
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2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงบประมาณ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 2 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ
จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะแต่ต้องเป็นไป
ตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดำเนินการโดย
เปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะ
ใช้ ราคาและประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงดำเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงบประมาณ เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง ได้ทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค ์  
 1) เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามโครงการปละกิจกรรมต่างๆของ
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
 2) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3) เพื่อป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
 2) ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่าวนตำบลยางหวาย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) รวบรวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 2) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้ประชาชนได้ทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่างๆ 
 3) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ 
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 4) ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
 5) จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เช่น 
สังเกตการณ์ ติดตามผลการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น 
 6) ประชุมกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
 7) รายงานผลการดำเนินการ และเผยแพร่ผลการดำเนินการให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชนให้
ทราบโดยทั่วกัน ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
     7.1) ผลการดำเนินโครงการ 
     7.2) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
     7.3) รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีตามวงรอบที่กฎหมาย/ระเบียบกำหนด 
     7.4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต 

1) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ  
2) มีการจัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ 

ผลลัพธ์ 
จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลง 
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 2.1.3 การเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 3 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสารธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 
                    ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลยางหวายจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
 ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายได้ จึงได้จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และมาตรการกำกับ
ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดไว้ รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร           
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

3. วัตถุประสงค ์  
 1) เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดไว้ เช่น ข้อมูล
ข่าวสารที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ 
 2) เพ่ือกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับท่ีกำหนด 
 3) เพื่อกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
 4) เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
 2) ประชุมคณะทำงานฯ 
     2.1) กำหนดแนวทางมาตรการเพื่อกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลขององค์การ
บริหารส่วนตำบลยางหวายต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็น
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ปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืนๆ และช่องทางท่ีหลากหลายใน 
5 ประเด็น ดังนี้ 
  2.1.1)  ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจ
หน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์ การ
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 
  2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 
รอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ E-Service 
  2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานการกำกับ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปะจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปะจำปี แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจา้ง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
  2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงานผล
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาส     
ให้เกิดการมีส่วนร่วม 
     2.2) กำหนดแนวทาง/มาตรการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการ
ต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์อประชาชน 
 3) ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
 4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลยางหวายให้ผู้บริหารทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต 

1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลยางหวาย และสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืนๆ และช่องทางท่ีหลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
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     - ข้อมูลพื้นฐาน 
     - การบริหารงาน 
     - การบริหารเงินงบประมาณ 
     - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
     - การส่งเสริมความโปร่งใส 
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดไว้ 
3) กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ

ข้อบังคับท่ีกำหนด 
4) กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ไม่ต่ำ

กว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 
2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
 

 
2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

 

2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 4 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การ 
                    บริหารส่วนตำบลยางหวายด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม 
                    และความโปร่งใส 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่น และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต รวมทั้งผู้บริหาร  
มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้มีการ
ดำเนินการจัดทำมาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำบลยางหวายด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
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3. วัตถุประสงค ์  
 1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้
ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
 2) เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายสู่การรับรู้ของสาธารณชน 
 3) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลยางหวาย 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติจากผู้มีอำนาจ 
 2) กำหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนรมณ์ฯ 
 3) จัดทำประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 4) ผู้บริหารกำหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตฯ 
 5) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
 6) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
 7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่กำหนด 
 8) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
 9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
 10) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต 
 1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส 
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 2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
 3) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบล
ยางหวาย พ.ศ. 2566 – 2570 

ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนน ขึ้นไป) 
 
 

2.2.2 การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 5 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 

2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตละประพฤติ   
มิชอบ ได้กำหนดแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้การพัฒนาค่านิยม          
ของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและ
ประพฤต ิ มิชอบ”  
 อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประเด็นปฏริูป
ด้านการป้องปราม ได้กำหนดกลยุทธ์ให้ห ัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรื อผู ้บังคับบัญชา                  
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอยา่ง
ในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา 
 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้บริหาร 
ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกัน
การทุจริตโดยการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรือการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนําไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์  
 1) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
 2) เพื่อแสดงเจตจํานงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากร  ขององค์การบริหาร   
ส่วนตำบลยางหวาย มีวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดทำมาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ ไม่ให้”  

2) จัดทำประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy  
3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy  
4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภาย ในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน 
5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy  
6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต 
 1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จำนวน 1 ฉบับ  

2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดำเนินการตาม 
แนวทาง NO Gift Policy จำนวนร้อยละ 100 (สํารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบสํารวจ) 

ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน เรื่องสินบน 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 6 

 

1. ชื่อโครงการ : การเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียม 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟัง
และสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู ้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการ       
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ของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญในการสร้างความ  
เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้โดยเฉพาะหลักนิติธรรมและความเสมอภาค ที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจะต้องคำนึงถึงการจัดทำบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชน 
เข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึงรวมถึง การอนุมัติ อนุญาต และการใช้อำนาจอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องดำเนินการ โดยยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบ และคำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการ
เรียกร้อง ผลประโยชน์เพื่อ ตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่และผู้ที่มาประกอบกิจการใน
พ้ืนที่อย่าง เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 

เพ่ือให้หน่วยงาน มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลและอํานวยความสะดวก 
ให้แก่ประชาชนผู้รับบริการสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ  
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติและเพื่อกำกับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ของบุคลากร  
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผล 
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิดความความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า องค์การบริหาร
ส่วนตำบลยางหวาย จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 

3. วัตถุประสงค ์  
 1) เพื่อยกระดับมาตรฐานการ ให้บริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล     
ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  

2) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
ให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  

3) เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู ้รับบริการสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน       
ในท้องถิ่น  

4) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความเชื่อมั่นในองค์กร 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) ผู้บริหารกหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไว้ในพันธกิจของหน่วยงาน  

2) แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือดําเนินงานตามพันธกิจการให้บริการอย่างเท่าเทียม  
3) ประชุมคณะทำงานเพ่ือกำหนดแนวทาง/แผนงานในการดําเนินงาน  
4) จัดทำแนวทาง/แผนงานการดําเนินงาน  
5) ชี้แจงแนวทาง/แผนการการดําเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
6) ดำเนินการตามแนวทาง/แผนการดําเนินงาน  
7) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  
8) รายงานผลการดำเนินการ 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต 
 1) มีการกำหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันเป็นพันธกิจของหน่วยงาน  

2) มีแนวทาง/แผนการดําเนินงานในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 

ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ ให้บริการ
ขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นไม ่น ้อยก ว ่ า  ร ้อยละ 80 ส ํารวจโดยใช ้แบบประเม ินความพ ึงพอใจ                          
การให้บริการ  

2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรมเลือกปฏิบัติลดลง 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 7 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นให้ความสำคัญในการดำเนินการเพื ่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส         
ของหน่วยงานโดยการจัดทำ “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย” 
เพื่อพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบ ตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และมีระสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค ์  
 เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
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5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 

2) ประชุมคณะทำงานเพ่ือดำเนินการ ดังนี้ 
    2.1) วิเคราะห์ผลการประเมินคณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
    2.2) จัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยต้องมีรายละเอียด
ต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการ
กำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล เป็นต้น 

3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
รวมถึงช่องทางอ่ืนๆ 

4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

5) ปฏิบัติตามมาตรการ  
6) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
7) รายงานผลการดำเนินการ 
8) เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต 
 มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนน ขึ้นไป)  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 8 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้
กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีอำนาจและหน้าที่
จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ 
ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นได้มากขึ้น          
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 
มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์        
ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน      
ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการมำงานที่ เป็นรูปธรรมชัดเจน และมี
มาตรการในการทำงานที่โปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายจึง
ได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์  
 1) เพ่ือกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
 2) เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอน การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3) เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบุคลากร 
 4) เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ได้คนดี      
คนเก่ง เข้ามาทำงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) ผู ้บริหารกำหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ 

2) จัดประชุมหน่วยงานชี้แจงบทบาทอำนาจและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 
3) จัดตั้งคณะทำงานเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
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4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบริหารงานของผู้บริหารและรวบรวมความเห็น
เสนอต่อผุ้บริหาร 

5) คณะทำงานพิจารณากำหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 
 - มาตรการป้องกันแนวทางได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ทำงานส่วนตัวที่

มิใช่งานราชการ 
 - มาตรการนำผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อน

เงินเดือนของบุคลากร 
 - มาตรการนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร (ITA) มาใช้ในการเลื่อนขั้น 

เลื่อนเงินเดือนของบุคลากร 
 - มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน 
 - มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร 
 ฯลฯ 
6) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
7) ดำเนินการตามมาตราร 
8) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต 
 มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน 

ผลลัพธ์ 
 ข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลดลง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 9 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล  
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผล
การปฏิบัติราชการซึ่งใหลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงานซึ่งนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
เป็นเรื่องลำดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล รวมทั้งให้ความสำคัญกับผลการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอีกด้วย จึงส่งเสริมให้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของตนเอง โดยมี
การประเมินบุคคล โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งที่ปฏิบัติ และประโยชน์ที่
หน่วยงานได้รับจากการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั ้นตามประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลที่ 
กจ.กท. หรือ ก.อบต. กำหนด 
 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายจึงได้จึงได้ดำเนินกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

3. วัตถุประสงค ์  
 1) เพื่อให้บุคลากรมีความรับผิชอบในการปฏิบัติงาน 
 2) เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

5. วิธีดำเนินการ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่น กรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

โดยแต่งตั ้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ            
และ ข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  

2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  

3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลยางหวาย เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่ผู ้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้ โดยเจ้าหน้าที่        
ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่ คณะกรรมการ พิจารณา
เลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ  ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการเสนอมา 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต 

บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ ำกว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดย 
แบบประเมิน) 

ผลลัพธ์ 
ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 10 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐและเกิดประโยชน์สูงสุดกั บประชาชนและ      
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่น ๆ       
ที่เก่ียวข้อง 

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จึงได้จัดทำกิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปี” เพื่อติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิดความ 
คุ ้มค่า และมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเง ินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ ำปี             
และดําเนินงานตามขั ้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที ่เกี ่ยวข้อง  ซึ่งถือเป็น       
เรื่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำตาม กฎหมาย ระเบียบ และมีความจํา เป็นต่อการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
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3. วัตถุประสงค ์  
 1) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย มีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้า    
ในการเบิกจ่ายงบประมาณของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  

3) เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) มอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  

2) จัดประชุมบุคลากรทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อติดตามความก้าวหน้า การเบิกจ่าย งบประมาณขององค์การ 
บริหารส่วนตำบลยางหวาย มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน/ประจำไตรมาส  

3) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง  (Cross 
Check)  

4) ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่คณะทำงานกำหนด  
5) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต 

1) มีการจัดประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้า/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง  
2) มีการดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง (Cross Check)  

ผลลัพธ์ 
ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณลดลงร้อยละ 80 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 11 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน  รวมทั้ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได้กำหนดการ
ดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่าประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการดำเนินการ
ที่ขัดกันระหว่าประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดทำ “มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย” 

3. วัตถุประสงค ์  
 1) เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  

2) เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
3) เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

2) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลยางหวาย และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 

3) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการ
จัดหาพัสดุ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ 

4) ปรับปรุงขั้นตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

5) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
6) รายงานผลการดำเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต 

มีประกาศใช้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

ผลลัพธ์ 
จำนวนข้อร้องเรียนที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลง 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 12 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน องค์การ
บริหารส่วนตำบลยางหวาย จึงให้ความสำคัญกับการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณที่มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน จึงได้จัดทำ “มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ 
ไม่มีประสิทธิภาพ” 

3. วัตถุประสงค ์  
 1) เพื่อเสริมสร้างการใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน และเกิดประสิทธิภาพ 
 2) เพื่อป้องกันการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลางหวาย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 

2) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร        
ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 

3) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ กำหนดให้มีข้ันตอนการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในประเด็น ดังนี้ 
 - ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
 - เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานหรือไม่ 
 - เกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่าในการดำเนินงานหรือไม่ 
 - ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
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4) ปรับปรุงขั้นตอนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการที่กำหนด 
5) ดำเนินการตามมาตรการ 
6) รายงานผลการดำเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต 

มีประกาศใช้มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ์ 
จำนวนข้อร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ ลดลง 
 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

ลำดับที่ 13 
 

1. ชื่อโครงการ : การเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

2. หลักการและเหตุผล  
 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ
จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตาม
อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อให้การบริหารการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ เพื ่อให้มีการบริหารทรัพย์สินของทางราชการที่ โปร่งใส ปิดเผย ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์  
 1) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารทรัพย์สินของหน่วยงาน 
 2) เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) บุคลากรของหน่วยงาน 
 2) ประชาชน 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ กฎหมาย
โดยกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผยและตรวจสอบได้ 
ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอก หรอืภาคเอกชน 
 2) จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ 
 3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน แผนผัง 
ขั้นตอนในการดำเนินการ ให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่างๆ 
 4) ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
การยืมทรัพย์สินของราชการ โดยวางระบบการจัดทำระเบียบการเบิกทรัพย์สินของราชการ ทะเบียนการยืมทรัพย์ของ
ราชการอย่างเป็นระบบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต 

มีประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการกฎหมาย 

ผลลัพธ์ 
จำนวนข้อร้องเรียนที่เก่ียวกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการ ลดลง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 14 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร 
                     ส่วนตำบลยางหวาย 

2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีอำนาจและ
หน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติ
ราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น          
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผล
ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ ่นได้อย่างแท้จริง ทั ้งนี ้ การเพิ ่มขึ ้นของประชากร ตลอดจน
ภาวะการณ์ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มาขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนิน
กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในในด้านการให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ    
จึงได้จัดทำโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการ  
ปฏิบัติงานของององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการที ่ดี          
หรือหลัก ธรรมาภิบาลต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์  
 1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
 2) เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล
ยางหวาย 

 3) เพื่อสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริ การขององค์การ
บริหารส่วนตำบลยางหวาย 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น อย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังนี้  

    1.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
    1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
    1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
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    1.4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  
    1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
    1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2) จัดทำระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการในรูปแบบที่ง่าย 

และสะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุ่มแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร  
3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน  
4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ อย่างน้อยปีละ 2 

ครั้ง  
5) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้ร ับทราบ                    

ผ่านช่องทาง ที่หลากหลาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอ กระจาย
ข่าวเป็นต้น 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต 

มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 

ผลลัพธ์ 
จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 15 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

2. หลักการและเหตุผล  
 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี 
อำนาจหน้าที่ ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มา
ขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความ
สะดวกอย่าง เสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่



                                                 
                            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 71 

สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่ เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็น
ระบบ มีการแซงคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
ทั้งผู้มาขอรับบริการ และผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให้ 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุ เป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเป็น และประชาชน
ได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความ
สะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จึงได้มุ ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลา        
ที่เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลำดับก่อน - หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการ
ประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสำหรับผู้มาติดต่อราชการ  

3. วัตถุประสงค ์  
 1) เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มารับ
บริการ  

2) เพื ่อให้ประชาชนผู ้มาขอรับบริการได้ร ับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการ            
ของ ประชาชน  

3) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ  
4) เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทำการแสวงหาประโยชน์หรือกระทำการ 

ประพฤติมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำคำสั่งคณะทำงานเพ่ือกำหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแลกำกับการให้บริการ  

2) ประชุมชี้แจง แนวทาง กำหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ  
3) จัดทำบัตรคิวในรูปแบบต่าง ๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม  
4) ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั ้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ  

ตามลำดับคิว  
5) จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ  
6) สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อนํามาปรับปรุง แก้ไข 

การให้บริการอย่างมีคุณภาพ  
7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกสำนัก/กองงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต 

มีการใช้บัตรคิวสำหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับก่อนหลัง สำหรับหน่วยงานที่ ให้บริการ 

ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ  
2) การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ 
 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

ลำดับที่ 16 
 

1. ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 

2. หลักการและเหตุผล  
 การขับเคลื่อนองค์กรโดยการพัฒนาระบบงานบริการ ให้อยู่ในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์  (E-Service)     
ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งโดยทำให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ด้วยความ  โปร่งใสและสามารถ
ปรับตัวให้ตรงกับความต้องการใหม่ๆ ได้ตลอดเวลาประกอบการปรับปรุงรู ปแบบการบริการด้วย E-Service          
จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่างๆ นำไปสู่การ
วิเคราะห์ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐ นอกจากนั้นการพัฒนางาน
บริการภาครัฐในรูปแบบ E-Service นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งให้ทุกหน่วยงาน
นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชนอย่างเต็มที่เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ 
และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องเป็นระบบที่ประชาชนสามารถตรวจสอบ ความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐได้อีก
ด้วย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่บริการสาธารณะและอำนวยความสะดวกใหแ้ก่ 
ประชาชนตามภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยทำให้ผู้รับบริการได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว และมี ความโปร่งใส   
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3. วัตถุประสงค ์  
 1) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วย
ตนเองอีก  

2) เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน  
3) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)  

2) กำหนดภารกิจในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)  
3) จัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยประชาชน ผู้รับบริการ 

สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทาง  เว็บไซต์หรือเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยเป็นช่องทางที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้  ขอรับบริการไม่จำเป็นต้อง
เดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก เช่น  

- ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพ่ือขอซ่อมไฟฟ้า  
- ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพ่ือขอข้อมูลข่าวสารราชการ  

4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (E-Service) ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ  

5) จัดทำคู่มือ/แนวทางการใช้งานระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)  
6) จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการ E-Service โดยแยกข้อมูลเป็นรายเดือนให้ครบทุกเดือน  
7) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  
8) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต 

มีระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) อย่างน้อย 1 ภารกิจ 
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ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ

ของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ)  
2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 
 
2.2.3 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 17 

 

1. ชื่อโครงการ : การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

2. หลักการและเหตุผล  
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการ 

ป้องกันการทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ดำเนินการจัดทำ  
“แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ. 
2556 - 2570)” เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย บริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล 
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค ์ 
1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ  โปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2) ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  

3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทางที่กำหนด รวมถึงรายงานการทำแผนฯ 
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯ ให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบ ผ่านระบบรายงานและติดตาม
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (E-PlanNACC) ทางเว็บไซต์
สำนักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น  

4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ให้แก่
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
6) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
7) รายงานผลการดำเนินการแก่ผู ้บริหารและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เช่น รายงานการทำแผน  ฯ ให้แก่ 

สำนักงานป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlantNACC) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น 

8) เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  

มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของระบุชื่อองค์กรปกครอง  ส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  

ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 

 
 
2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

 

2.3.1 จัดทำข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที ่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต           
มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 

  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 18 

 

1. ชื่อโครงการ : : มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 

2. หลักการและเหตุผล 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัชนีในการประเมิน 

ที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง ข้อเท็จจริงของการ
ทุจริต ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของ  ระดับบุคคลหรือเกิดจาก
ปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื ้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น 
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วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็น
สิ่งที่ยอมรับได้ ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมี
ส่วนร่วมในการต่อต้าน การทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดําเนินงาน   
ก็ตาม แต่เป็นสิ่งสำคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิด
ความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายจึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล” ที่กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล       
เพื ่อเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรที ่จะนําไปสู ่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ  
ดําเนินงาน ให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์ 
 1) เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล  

2) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย  
บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

5. วิธีดำเนินการ  
 1) จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล”  

2) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก     
ธรรมาภิบาล  

3) ทุกส่วนราชการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีในการ 
ประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น  

- ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ  
- ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอำนาจหน้าที่  
- ไม่ให้เจ้าหน้าที่ให้บริการเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว 

เป็นต้น  
    โดยกำหนดจัดทำเป็นข้อตกลงรายบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่  

- ผู้บริหารหน่วยงานกับผู้อํานวยการสำนัก/กอง  
- ผู้อํานวยการสำนัก/กอง กับ ผู้อํานวยการกลุ่ม/ หัวหน้าส่วนงาน  
- ผู้อํานวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา  

4) รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบและ อนุมัต ิ 
5) ชี้แจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  
6) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง  
7) รายงานผลการดำเนินการ 
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6. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง 

ผลลัพธ์  
จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

ลำดับที่ 19 
 

1. ชื่อโครงการ : : กิจกรรมการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการปฏิบัติ
หน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของ
ผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร.      
อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการ
จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
คุณภาพการให้บริการความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่กำหนด  

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จึงได้จัดให้มีการจัดทำข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ  โดยมี
การลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย กับปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางหวาย และหัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทำข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
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3. วัตถุประสงค ์ 
 1) เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/  ฝ่าย เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด  

2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 

4. เป้าหมาย  
บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

5. วิธีดำเนินการ  
 1) จัดทำข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดและรับสิ่ งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนาม
บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด  พร้อมคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือก
ตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้  

1.1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
1.2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  
1.3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  
1.4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
1.5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
1.6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

2) ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด  และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำ  รับรองการ

ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตาม ตัวชี้วัด เป็นต้น  
- ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด และ  ผู้จัดเก็บ

ข้อมูล เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ  หน่วยงานในการ
กำกับดูแลและติดตาม ผลการดำเนินงานดังกล่าว  

4) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตาม  เป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่กำหนด  

5) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  

6) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ ์ตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้  
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7) รายงานผลการดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง 

ผลลัพธ์  
จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
 

 
2.3.2 การจัดทำแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการ

ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 20 

 

1. ชื่อโครงการ : การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจำนวนมาก กําหนดให้การประกอบกิจการ          
ของ ประชาชน ต้องผ่านการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจ้ง ในการขออนุญาต  
ดำเนินการต่างๆ กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าแห่งเดียวหรือหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้ก ำหนดระยะเวลา 
เอกสารและหลักฐานที่จําเป็น รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน     
อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ    
ของประเทศในเวทีการค้าโลก  

ดังนั้น เพื่อให้มีกฎหมายกลางที่มีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้
ประกอบคําขอสถานที่ให้บริการ ค่าธรรมเนียม อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการของภาครัฐ ให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เปิดเผยขั้นตอน 
ระยะเวลาให้ประชาชนทราบที ่ช ัดเจนจึงจำเป ็นต ้องจ ัดทำคู ่ม ือสำหร ับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ                 
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ตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่กําหนดให้การกระทำ
ใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาต จะต้องจัดทำ “คู่มือสำหรับประชาชน” เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน    
ผู้มารับบริการโดยตรง หรือ หน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถสืบค้นได้จาก
เว็บไซต์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์ 
 1) เพื่อให้มีคู ่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง 
ราชการ พ.ศ. 2558 กำหนด  

2) เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ 
หลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอ สถานที่ ให้บริการ  

3) เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน  
4) เพื ่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง                       

ส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย  
ประชาชนและผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

5. วิธีดำเนินการ  
 1) แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน  

2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน  
3) จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 

ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณารายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ เป็นต้น  
4) ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
5) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน  

6. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
มีคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. 

2558 กำหนด เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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ผลลัพธ์  
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  ของ

องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการ ให้บริการ)  
2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

ลำดับที่ 21 
 

1. ชื่อโครงการ :  การจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร 
                     ส่วนตำบลยางหวาย 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่รวมทั้งภารกิจเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ      
แก่ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เป็นจำนวนมาก โดยบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่งมีหน้าที่
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานที่หลากหลาย  

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยคู ่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทำงานที่มีจุดเริ ่มต้น        
และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มักจัดทำขึ้นสำหรับงานที่มี
ความซับซ้อน มีหลายขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับหลายคน สามารถปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน 

3. วัตถุประสงค ์ 
 1) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรทำอะไรก่อนและหลัง ควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด กับใคร  
3) เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร  
4) เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 

4. เป้าหมาย  
บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

5. วิธีดำเนินการ  
 1) แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วน
ตำบลยางหวาย 

2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล
ยางหวาย 
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3) จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายเพื่อให้
ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้มีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติงานภารกิจใด 
สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการข้ันตอนในการปฏิบัติงาน  

4) ปิดประกาศคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย
เพื่อให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทราบ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย สื่อออนไลน์ ฯลฯ  

5) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  
6) รายงานผลการดำเนินการ  

6. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกสำนัก/กองงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้การปฏิบัติงานเป็น

มาตรฐานเดียวกัน 

ผลลัพธ์  
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลง 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 22 

 

1. ชื่อโครงการ :  การจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการ 
ให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยนำแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมา    
ภิบาล(Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรมและ
ความเสมอภาคที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคำนึงถึงการจัดทำบริการสาธารณะที่ครอบคลุม ตามอำนาจหน้าที่
และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้น ๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และ การใช้อำนาจอื่นๆ   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และคำนึงถึงความถูกต้องขอบธรรม 
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เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง  ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชน 
ในพื้นที่และผู้ที่มาประกอบกิจการในพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกำหนด    
เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะ ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
ความเชื่อ ทางศาสนา การศึกษา และอื่น ๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่ง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กำหนดให้ ส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติ  ภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต 
สามารถตรวจสอบได ้ 

ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการให้บริการประชาชนมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
จึงได้จัดทำโครงการมาตรฐานการให้บริการประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์ 
 1) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงานให้บริการ  ประชาชนเป็นไป
ตาม มาตรฐานที่กำหนด อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  

2) เพ่ือให้ประชาชนผู้รับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการ ให้บริการ  
3) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการให้บริการได้ 

4. เป้าหมาย  
ประชาชนและผู้มารับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

5. วิธีดำเนินการ  
 1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน  

2) จัดให้มีการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน  
3) จัดทำประกาศมาตรฐานการให้บริการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการและ

ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
4) ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น  

- ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
- ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  

5) เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการประชาชน ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศ  ของหน่วยงาน 
เช่น  

- จัดทำป้ายแสดงแผนภูมิข้ันตอน มาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุ ผู้รับผิดชอบ
ให้บริการในทุกกระบวนการ ณ จุดให้บริการ  

- จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการ  ให้บริการ
ประชาชน 

- จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ  
6) มีการติดตามประเมินผลการให้บริการตามมาตรฐานที่กำหนด โดยการประเมินความพึงพอใจในการ

ให้บริการ  
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7) รายงานผลการดำเนินการ  

6. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกสำนัก/กองงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
1) หน่วยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการให้บริการประชาชน  
2) มีการเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุ ผู้รับผิดชอบงานให้บริการ

ในทุกกระบวนการ ณ ที่ทำการและในเว็บไซต์หน่วยงาน 

ผลลัพธ์  
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80  
2) จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนลดลง 
 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

ลำดับที่ 23 
 

1.ชื่อโครงการ : จัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการแต่ละกระบวนงานเปิดเผยไว้ ณ จุดบริการ 
                   ต่าง ๆ ของหน่วยงาน  

2. หลักการและเหตุผล  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 7 การอำนวยความสะดวก

และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐกำหนดขั้นตอน  การปฏิบัติงานแสดงให้
ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการ ไว้ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน  เพื่อให้การบริการประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลยางหวายเป็นไปโดยสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย จึงได้จัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการในการ
ให้บริการประชาชนขึ้น เพ่ือให้ประชาชนผู้มาติดต่อได้ใช้เป็นแนวทางในการขอรับบริการจากเทศบาลตามภารกิจต่างๆ  
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3. วัตถุประสงค ์ 
1) เพ่ือแสดงขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
2) เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

4. เป้าหมาย 
ประชาชนผู้รับบริการสามารถเข้าถึงและทราบขั้นตอนการให้บริการประชาชน  

5. วิธีดำเนินการ  
มอบหมายให้แต่ละกอง/สำนัก ทำแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ แสดงไว้  ณ หน่วยงาน 

หรือจุดให้บริการ   

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกกอง/สำนัก ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
1) ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน  การให้บริการของ

เจ้าหน้าที ่  
2) การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 

 
2.3.3 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งอนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการ

ดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชนืสูงสุดต่อชุมชนและประชาชน 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 24 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมาย  
ที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ 
การลดขั ้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก  หน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายอำนาจตัดสินใจ          
การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ ประชาชน” และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตาม
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กรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการ ดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546 โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทาง พระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความ สะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งปฏิบัติงานตามอำนาจ 
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการ
แบบหนึ ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที ่ผ ู ้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไข
กระบวนการทำงานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้ว
เกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทำให้เกิดความรวดเร็วใน 
การตอบสนองความต้องการของประชาชน อำนวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยมให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค ์ 
 1) เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  

2) เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่ เกิดข้ึนได ้ 
3) เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรให้คำนึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มา

ติดต่อขอรับบริการ  
4) เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส  สามารถวัดผลการ

ดำเนินงานได ้

4. เป้าหมาย  
ประชาชนและผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

5. วิธีดำเนินการ  
  1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ  

2) จัดให้มีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
3) จัดทำประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนทราบ

โดยทั่วกัน  
4) ดำเนินการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  

- ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  
- ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
- จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
- จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน  
- จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน บริการ 
- จัดทำคำสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่  ประชาชนทั้ง

เวลาทำการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
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- การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
5) มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  
6) มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือนำ จุดบกพร่องในการจัดทำ

โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั ้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ ่งขึ ้น  อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 

6. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
1) ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
2) สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  
3) มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรคำนึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อขอรับ

บริการ  
4) การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการดำเนินงาน

ได ้
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 25 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจ
หน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542     
และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวย
ความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ   
หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า หน่วยงาน ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ 
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็น
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สาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่  ส่งผลให้ระบบการให้บริการ
ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยให้มีอำนาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารงานต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก  จึงจำเป็นต้องมีมาตรการออกคำสั่ง
มอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

3. วัตถุประสงค ์ 
 1) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  

2) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
3) เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ   
4) เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ ประพฤติมิชอบใน

ตำแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย  
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

5. วิธีดำเนินการ  
 1) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
เช่น คำสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ 
จำนวน 4 ฉบับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วน
ราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น  

2) จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ  ถือ
ปฏิบัติ  

3) จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

6. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต 

มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 

ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

ลำดับที่ 26 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการกระจายอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะประสบปัญหาด้านการอำนวย
ความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร  ไม่มีการกระจายอำนาจหรือ
มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็น
อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุ
หนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 
37 ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพื ่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ ์ต่อภารกิจของรัฐ          
ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการการบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความ
ยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรการกระจายอำนาจขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3. วัตถุประสงค ์ 
 1) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  

2) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
3) เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
4) เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

ในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย  
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

5. วิธีดำเนินการ  
 1) ดำเนินการชี้แจงให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบแก่บุคลากรในหน่วยงาน  

2) เพ่ิมการมอบอำนาจบางเรื่องให้ระดับรองผู้บริหารหรือพนักงานท้องถิ่นในการอนุมัติ อนุญาต  
3) จัดทำคำสั่งมอบหมายผู้รักษาราชการแทนกรณีไม่อาจปฏิบัติงานได้  
4) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ 

เช่น คำสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ            
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  

5) กรณีการลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดทำบัญชีสรุปการมอบอำนาจ แนบท้ายคำสั่ง  
6) กรณีอำนาจเฉพาะของผู้บริหารไม่สามารถมอบอำนาจได้ หรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบ  อำนาจให้ผู้มีหน้าที่

รับผิดชอบโดยตรง ให้จัดทำเป็นคำสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย  
7) จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน  รับทราบและถือ

ปฏิบัติ  
8) จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
9) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายใน ทุกเดือน   
10) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต 

มีคำสั่งมอบหมายงาน,มอบอำนาจ รักษาราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 

ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ)  
2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 
  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 1 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำเวทีประชาคม 

2. หลักการและเหตุผล  
 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายเห็นความสำคัญของการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวาง 
และเทาเทียม โดยใหประชาชน กลุมองคกร ชุมชน เครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนไดมีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ 
ความคิดเห็น ความตองการ เปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการรับรู รวมกำหนดแนวทางการดําเนินงาน 
รวมตัดสินใจ รวมติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายดวยการจัดทำโครงการ 
จดเวทีประชาคมขึ้น เพ่ือจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายโดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย
ของประชาชนในชุมชนเพ่ือนำมาเป็นข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ ่น อย่างมี
ประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยางแทจริง 

3. วัตถุประสงค ์  
 1) เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
 2) เพื่อทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 3) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 4) เพ่ือนำมาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
 6) เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนำไปใชประโยชน์ในการจัดทำแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ชุมชน/หมู่บ้าน/ตำบล ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเวทีประชาคม 
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 2) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วมประชุม
ประชาคม เพื่อกำหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา และสถานที่ที่
เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ชี้นำ และครอบคลุมจำนวนประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่ อย่างเสมอภาคและเท่า
เทียมกัน 
 3) นำผล/ข้อเสนอต่างๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม 
ผ่านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 4) ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชนทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
จำนวน 20,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  
 มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน คลอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่ อย่างเสมอภาคและเท่า
เทียมกัน 

 ผลลัพธ์ 
 1) ได้รับทราบปัญหาและความต้องกาท่ีแท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 2) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
 3) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 2 

 

1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหาร 
                    ส่วนตำบลยางหวาย 

2. หลักการและเหตุผล  
 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้
และ การใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่ องค์การบริหารส่วน
ตำบลยางหวาย จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน 
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ร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณของ  องค์การ
บริหารส่วนตำบลยางหวาย และร่วมดำเนินการโครงการ รวมทั้งติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิด
การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์  
 1) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนชุมชน  

2) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่าง ๆ ของตน  
3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส  
4) เพื ่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/  กิจกรรม/

มาตรการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน ดังนี้  

1.1) จัดประชุมเพื ่อจัดทำแผนชุมชน โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีคุณวุฒิ/  วัยวุฒิ 
เหมาะสม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าร่วมการประชุม  

1.2) จัดทำร่างแผนชุมชน  
1.3) เผยแพร่ ร่างแผนชุมชนให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในการ ปรับปรุงการจัดทำ

แผนชุมชน  
1.4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนชุมชนให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน  
1.5) เสนอแผนชุมชนตามข้ันตอนต่อไป  
1.6) เผยแพร่แผนชุมชนต่อสาธารณชน  
1.7) รายงานผลการดำเนินการตามแผนชุมชน ต่อคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ผู้บริหาร

และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
จำนวน 20,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  

มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนชุมชนและมี ช่องทางให้ประชาชน
สามารถติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่าง ๆ 
 ผลลัพธ์ 
 เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการด้านต่าง ๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ิมข้ึน 
 
 

3.1.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 3 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

2. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจน
เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำผลที่ ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไขส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป  

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม  
ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน และการ
อำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จึงดำเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  

3. วัตถุประสงค ์  
  1) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุง
แก้ไขโครงการต่างๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย  ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้ 

3) เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
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5. วิธีดำเนินการ 
 1) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล  

2) จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ  
3) จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ  
4) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
    (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2 คน 
    (2) ผู้แทนสมาชิกสภา      2 คน 
    (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2 คน 
    (4) ปลัด อบต.ยางหวาย     เป็นกรรมการ/เลขานุการ 
    (5) หัวหน้าสำนักปลัด       เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
    (6) เจ้าหน้าที่ สำนักปลัด      เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
 ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี้  

(1) ประเมินผลการปฏิบัต ิราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ตามหลักเกณฑ์         
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

(2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ปีละ 2 ครั้ง เป็นอย่าง
น้อย แล้วเสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

(3) จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลยางหวายสำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำปี  

(4) ดำเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายมอบหมาย  
(5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
(6) ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
(7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
(8) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  
(9) เผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ ผ่านช่องทางที่  

หลากหลาย เช่น เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  
(10) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  
 1) มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  

2) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุง แก้ไขโครงการต่างๆ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
 
 
3.2 การรับฟังความคดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

 

3.2.1 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินกิจการ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชน
ในท้องถิ่น 
 

3.2.1 มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
 

3.2.1 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 4 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

2. หลักการและเหตุผล  
  องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายเห็นความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนอง เรื่องราวร้อง
ทุกข์และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการนํามาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานบริการสาธารณะและ 
การบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส  จึงได้จัดทำมาตรการจัดการ 
เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพื่อกำกับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลยางหวาย ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนา
ปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไข ปัญหา ช่องทางการติดตามผลและการแจ้งผลการ
ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียนและข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
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3. วัตถุประสงค ์  
 1) เพื ่อกำกับติดตามการจัดการเรื ่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย           
ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม  

2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล 
และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย
ท้องถิ่น  

2) ประชุมคณะทำงานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย
เพื่อกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความ 
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก  

3) คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
    3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป  

- กําหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล   
ยางหวาย 

 - กำกับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน 
และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  

- กําหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
- กําหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา 

ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
- กําหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง

เหมาะสม ภายใน 15 วัน หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
- กําหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือความ 

ก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถ 
ติดตามผลได้ด้วยตนเอง  

    3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  
- จัดทำคู่มือหรือแนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะท ำการ 
ร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา  ดำเนินการ 
เป็นต้น  

- กําหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
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- กำหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครอง ข้อมูล 
ของผู้แจ้งเบาะแส  

- จัดทำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
 - จัดทำข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 

เรื่องท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ ฯลฯ 
4) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื ่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และคู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื ่อง  

ร้องเรียน การทุจริตแนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื ่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล     
ยางหวายให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน  

6) จัดทำฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และกำหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไข ไม่ให้ เกิด
ปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  

7) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ 
ให้สาธารณชนทราบ  

8) คณะทำงานฯ กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามมาตรการ  
9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ  
10) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้  ผู้บริหาร

รับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  
 1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์  

2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และ  กระบวนการ

ขั้นตอน เรื่องร้องเรียน  
4) มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมี ช่องทางใน

การ ติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
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5) มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้
สามารถ ตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตาม มาตรการที่
กำหนดไว้  

ผลลัพธ์ 
 ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ตำ่
กว่า ร้อยละ 80 
 
 
3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

 

3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้าน 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 5 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล  
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตน  หรือพวกพ้องดีกว่า
ส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของ  นักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล 
รวมถึงความเสื่อมของจิตสำนึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง  และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็น
เรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้น
สภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่ง แสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการทุจริตเป็น
ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ  ประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้
สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 

 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต เทศบาลตำบลทุ่ง
เสลี่ยม จึงได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การ  ต่อต้านการทุจริตให้กับภาค
ประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่วม ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์  
 1) เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน  

2) ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำสื ่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู ้เกี ่ยวกับการต่อต้านการทุจริต  ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์  ณ ที่ทำการ เว็บไซต์
ของหน่วยงาน  

2) จัดอบรม/กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ  หรือผ่านการ
กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน  

3) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ  
4) สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต  
5) เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการบริหาร

งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  
 1) มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อ  ประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 ช่องทาง  

2) มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดข้ึน 

ผลลัพธ์ 
 การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 
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3.3.2 ส่งเสริมใหมี้เครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้าน 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 6 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหาร 
                    ส่วนตำบลยางหวาย 

2. หลักการและเหตุผล  
 สภาพปัญหาการทุจริตก็มักเกิดจากการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการ
ทุจริต จึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ  กระบวนการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชน 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้ 
จัดทำกิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริต 
ให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค์   
 1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชน  

2) เพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนโดยรับสมัครสมาชิก เครือข่าย 
ภาคประชาชนด้วยความสมัครใจ  

2) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต  
3) ส่งเสริมให้ประชาชนชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำการทุจริต ร่วมเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมในการ 

ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) เผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เกี ่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์  หรือ 

ช่องทางอ่ืนๆ  
5) จัดตั้งเครือข่ายและผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต (ภาครัฐ  ภาค

ธุรกิจ เอกชน ภาคประชาสังคม)  
6) ติดตามประเมินผลการดำเนินการ  
7) รายงานผลการดำเนินการ 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  

ประชาชนเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริตเพิ่มมากขึ้น 
 
 

3.3.3 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้าน 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 7 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหาร 
                    ส่วนตำบลยางหวาย 

2. หลักการและเหตุผล  
 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที ่ส ่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั ่นคงของประเทศ 
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการทุจริต  

การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริตร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายจึงได้จัดทำกิจกรรมบูรณาการ      
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน  และสร้างค่านิยมใน
การต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่าง เข้มแข็งต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์  
 1) เพื่อสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้าน
ทุจริต  

2) เพ่ือพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล
ยางหวาย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดตั ้งคณะทำงานเพื ่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพื ่อต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

2) กำหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

3) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง ค่านิยมในการต่อต้าน
ทุจริต ให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน  

4) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อน ตามแนวทาง
แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต  

5) สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  

เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต อย่างน้อย 1 เครือข่าย 

ผลลัพธ์ 
 มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 
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มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 

4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน 
  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 1 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 

2. หลักการและเหตุผล  
 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิ จกรรมการเพิ่มมูลค่าขององค์กร 
รวมทั้งการเป็นผู้ให้คำปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพ การทำงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและดูแลให้มี
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลด
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงาน
ตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด โดยผู้บริหารสามารถ
นำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื ่อจะช่วยให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น 
การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ         
ที่เกี ่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค ์  
 1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดีและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานป้ องกันการประพฤติ      
มิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์  

2) เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอำนาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรการใช้ทรัพยากร
ขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  

3) เพื ่อนำผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของ
ความสำเร็จของงาน 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากร ในองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบและให้มีความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที ่ 

2) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับ
โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและ
ความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  

3) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน  รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  

4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทำงาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต รวมทั้งเพื่อเพ่ิม
โอกาสของความสำเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  
 1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระ  ในการปฏิบัติ
หน้าที่ 2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 ผลลัพธ์ 
 1) มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ  

2) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งาน  

3) การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ 5 
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4.1.2 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน 
  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 2 

 

1. ชื่อโครงการ : : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล  
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น      
ในภาครัฐหรือเอกชนทั ้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี ่ยง              
ของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
ในอดีตที่ผ่านมา การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็น
เรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือ สั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วน
ใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการ
กำหนดไว้ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถ
สะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการควบคุม
ที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน   
อาจเป็นช่องทางรั่วไหล ทำให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่ง
อาจเกิดจากการกำหนดหน้าที ่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงาน              
ทั้งกระบวนการให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี ่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น        
และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กำหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์  
 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล  เสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น  

2) เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความม่ันใจแก่ผู้บริหารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง  

3) เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื ่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆ    
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
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4) เพื ่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ       
ที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากร ในองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5  

2) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย  

     (1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ               
ที่กระทรวงการคลังกำหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  

     (2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน : ปค.4)  

     (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน รายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน : ปค.5)  

     (4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน รายงานการ
สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6)  

3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9  

4) นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  
5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่อ

สังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  

1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว ่าด้วยมาตรฐาน            
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  

2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต  
โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข 

 ผลลัพธ์ 
 1) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 80
ในระดับมาก)  

2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส  

3) การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายลดลงร้อยละ 5 
 
 
4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 3 

 

1. ชื่อโครงการ : : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

2. หลักการและเหตุผล  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบกำหนดเป้าหมายไว้ว่าประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2560 
ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 
และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 73 คะแนน นอกจากนี้ ยังได้นำผลการ ประเมิน ITA ไปกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ไว้ว่า หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู ้การทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อย ู ่ ใน  อันด ับ 1 ใน 43 และ/หร ือได ้คะแนนไม ่ต ่ำกว ่า 57 คะแนน           
และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้กำหนดแผน
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย กำหนดให้การปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่ง ในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ”  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เป็นหน่วยงาน
ของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
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อำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญ
ในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ในระดับท้องถิ่นเอง จึงกำหนดดำเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตำบลยางหวายเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร 

3. วัตถุประสงค ์  
 1) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

2) เพ่ือป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 หน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย ทุกหน่วยงาน 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ  

2) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
3) คณะทำงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่ การดำเนินโครงการที่อาจ

ก่อให้เกิดการทุจริต  
4) คณะทำงานดำเนินการจัดทำนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการ

ดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  
5) ดำเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง

มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงบนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และช่องทางอ่ืนๆ  
6) มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง การทุจริตให้แก่

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการ ทุจริตอย่างเคร่งครัด  
7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
8) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  

1) มีรายงานการประเมินความเสี ่ยงของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที ่/การดำเนิน  โครงการที ่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต จำนวน 1 ชุด  

2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการ ที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต อย่างน้อยจำนวน 5 เรื่อง  

3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง  ระดับความเสี่ยง
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลยางหวาย) 

 ผลลัพธ์ 
 เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
 
 
4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

 

4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมายระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 

  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 4 

 

1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหาร 
                    และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล  
 การบร ิหารจ ัดการขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่นม ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำส ั ่ง  เง ื ่อนไข               
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อ
กฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้  สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่น  ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า  

ดังนั้น เพื่อให้ผู ้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
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บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม    
และแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้
จัดการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องสำหรับ ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์  
 1) เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง  

2) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวายให้มีความพร้อมใน    
องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำโครงการ/แผนงาน  

2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น   

3) จัดเตรียมการอบรม ได้แก่ จัดทำกำหนดการ ประสานวิทยากร จัดทำเอกสารประกอบการอบรม 
จัดเตรียมสถานที่ เชิญกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ  

4) อบรมให้ความรู้ตามกำหนดการ  
5) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ  
6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  
 1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น อย่าง
น้อย 1 ครั้งต่อปี  

2) ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้ารับการอบรม 
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 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย บริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 
 
 

4.2.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 5 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่                                    
ในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา 
การตั้งกะทู ้ และระเบียบกฎหมายที่เกี ่ยวข้องการส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเป็นกลไกสำคัญ ที่ใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน  มีงบประมาณเป็นของ
ตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงาน ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรสามารถนําไปสู่
ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และลดการทุจริต  

จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ  ในการ 
ปฏิบัติงานสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี ประสิทธิผล   
เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร 

3. วัตถุประสงค ์  
 1) เพื ่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน         
ของ ฝ่ายบริหาร  

2) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 
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5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม  

2) จัดอบรมให้ความรู ้ที ่เกี ่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที ่ของสมาชิกสภาท้องถิ ่น และความรู ้ใน 
ข้อบังคับ การประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง อย่างน้อย ปีละ 1 
ครั้ง 

3) แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง 
โครงการ ต่าง ๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจำปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนา การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  
 1) จัดอบรมให้ความรู ้ที ่เกี ่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที ่ของสมาชิกสภาท้องถิ ่น และความรู ้ใน 
ข้อบังคับ การประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง อย่างน้อย ปีละ 1 
ครั้ง  

2) สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอำนาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้อง 
ตามระเบียบ กฎหมาย 

 ผลลัพธ์ 
 สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถนําองค์ความรู้ที ่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ  
ปฏิบัติงาน ของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
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4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 

4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 6 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของ อบต.ยางหวาย 

2. หลักการและเหตุผล  
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที ่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง        
และ สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลำดับ
ต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย    
ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก  สังคมว่าเป็น
องค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ     
ซึ่งได้ส่งผล สะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจ และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผล
ให้ภาพลักษณ์ ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ  

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริม             
ให้ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
สามารถเสนอเรื่อง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

3. วัตถุประสงค ์  
 1) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว  โปร่งใส 
เป็นธรรม  

2) เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน  
3) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้ เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตาม อำนาจหน้าที่โดย
มิชอบ  

2) กำหนดกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียน  
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3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบ โดยทั่ว
กัน  

4) กำหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางดำเนินการต่อเรื ่องร้องเรียนเกี ่ยวกับการทุจริต         
ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5) กำหนดกระบวนการและขั้นตอนในการลงโทษผู้กระทำผิดการทุจริต  
6) กำหนดช่องทางการติดตามเรื ่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือ 

ความก้าวหน้า เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
7) กำหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทำผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ  
8) จัดทำคู ่มือ/แนวทางการดำเนินการต่อเรื ่องร้องเรียนที ่เกี ่ยวข้องกับเรื ่องทุจริตและประพฤติมิชอบ        

ของ เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป  และ
เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  

(1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน  
(2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน  
(3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
(4) ระยะเวลาในการดำเนินการ และประกาศเผยแพร่กระบวนการขั ้นตอนในการดำเนินการ

ร้องเรียน ให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
9) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ  

ดำเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใส
และเป็นธรรม  

10) จัดทำข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
11) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  
 มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณาจาก
จำนวน ข้อร้องเรียนจากประชาชนจำนวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
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4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยสำหรับ
ผู้ร้องเรียน 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 7 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
                    ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

2. หลักการและเหตุผล  
  ปัญหาการทุจริตคอร์ร ัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื ้อร ังที ่น ับวันยิ ่งจะทวีความรุนแรงและ  
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็นปัญหาล ำดับต้นๆ   
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน สังคมไทย ไม่ว่า
จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กร  
ที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผล 
สะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจ และความศรัทธาต่อระบบการ ปกครองส่วนท้องถิ ่นอย่างยิ ่งส่งผลให้
ภาพลักษณ์ ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ  

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ประชาชนสามารถ
เสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรการจัดให้
มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

3. วัตถุประสงค ์  
 1) เพื ่อให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื ่องร้องเรียนที ่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย ส ำหรับบุคลากร       
และประชาชน  

2) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว  โปร่งใส 
เป็นธรรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

5. วิธีดำเนินการ 
 1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้าเว็บไซต์
หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครอง  ข้อมูลของผู้แจ้ง
เบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ) และจัดให้มี
ช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียน
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
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2) ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ  

3) ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและ ประชาชนทราบโดยทั่ว
กัน  

4) ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานบนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5) รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ  
6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต  
 มีระบบและช่องทางการรับเรื ่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  สำหรับผู้
ร้องเรียน 

 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่  (พิจารณาจาก
จำนวนข้อร้องเรียนจากประชาชน, จำนวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 
 
 


