
 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 



  

คํานํา 
 

 องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต ยกระดับ
มาตรฐานในการปองกันการทุจริตของหนวยงานใหมีความโปรงใสความสุจริต บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
ตลอดจนแสดงใหเห็นถึงเจตจํานงสุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการตอตานการทุจริตอยาง
เปนรูปธรรม อันจะสงผลตอการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงจะสงผลใหประชาชนเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาในการทํางานของหนวยงาน
มากยิ่งข้ึน 
 องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ไดพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ใหสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ และแผนปฏิบัติการดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนําหลักธรร
มาภิบาลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงใหสอดคลองกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 บทนํา ประกอบดวย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองคกร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงคของการจัดทําแผน เปาหมาย และประโยชนของการจัดทําแผน 
 สวนท่ี 2 ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการใน 5 ป 
(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมท้ังสิ้นจํานวน 80 โครงการ ดังนี้ 
  มิติท่ี 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต จํานวน 25 โครงการ 
  มิติท่ี 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส จํานวน 25 โครงการ 
  มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน จํานวน 15 โครงการ 
  มิติท่ี 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จํานวน 15 โครงการ 
 สวนท่ี 3 ประกอบดวย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จะเปนสวนหนึ่ง
ท่ีชวยขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะนําไปสูเปาหมาย
ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ท่ีกําหนดไววา “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
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สารบัญ 
 

 หนา  
คํานํา  ก 
สวนท่ี 1 บทนํา  1 - 4 
  1. การประเมนิความเส่ียงการทุจรติ   
  2. หลักการและเหตุผล    
  3. วตัถปุระสงคของการจัดทําแผน  
  4. เปาหมาย  
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สวนท่ี 2 แผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจรติ     5 - 7 
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สวนท่ี 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัตกิารฯ                      8 - 41 

 
 



สวนท่ี 1 
บทนํา 

1. การประเมินความเส่ียงการทุจริตในองคกร 
ลําดับ 

ท่ี 
ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 
ประเด็นความเส่ียงการ

ทุจริต 
Risk 

Score 
มาตรการ 

ควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

1 การบริหารงานของ
หนวยงาน และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. ผูบริหารดําเนินการตาม
น โ ย บ า ย ข อ ง ต น เ อ ง 
แทรกแซงการปฏิ บัติ งาน
ของเจาหนาท่ี ซึ่งอาจขัดตอ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 
2. บุคลากรของหนวยงาน
ปฏิ บัติ ตามนโยบายของ
ผู บ ริ ห า ร  โ ด ย ไ ม มี
กฎระเบียบรองรับ 
3. บุคลากรของหนวยงาน
ไม ใหความสําคัญกับการ
ปฏิบัติงาน เอางานสวนตัว
มาทําท่ีทํางาน ขาดความ
รับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน 

ปานกลาง 1. โครงการสงเสริมการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือปองกันการ
ทุจริต 
2. มาตรการแสดงเจตนารมณในการ
นํ า ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม ม า ใ ช ใ น ก า ร
บริหารงานของผูบริหารดวยการจดัทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
3. มาตรการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป อ ง กันกา ร ทุ จริ ต เ พ่ื อยกร ะดั บ
คุณธรรมและความโปรงใส 
4. โครงการพัฒนาความรูดาน
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับ
การปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรของ
หนวยงาน ผูบริหารและสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 
5. มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมของระบุช่ือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6. โครงการเสริมสรางคานิยมตอตาน
การทุจริต 
7. มาตรการประเมินความคุมคาใน
การบริหารงานของหนวยงาน 

2 การบริหารงานบุคคล การบรรจุแตงตั้ง โยกยาย 
โ อ น  เ ลื่ อ น ตํ า แ ห น ง /
เ งิ น เ ดื อ น  แ ล ะ ก า ร
มอบหมายงาน ไมเปนธรรม 
เอาแตพวกพอง หรือมีการ
เรียกรับเงินเพ่ือใหไดรับการ
แตงตั้งหรือเลื่อนตําแหนง 

ปานกลาง 1. มาตรการเปดเผยขอมูลการบริหาร
และ พัฒนาทรั พย ากร บุคคลแก
สาธารณะ 
2. มาตรการสรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล 
3. กิจกรรมสรางความโปรงใสในการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
4. มาตรการนําผลการประเมินความ
พึ งพ อ ใ จ ขอ งป ร ะ ช าชน ใน ก า ร
ใหบริการมาใชในการเลื่อนข้ัน เลื่อน
เงินเดือน ของบุคลากร 
 
 
 

 
1 

 



  

ลําดับ 
ท่ี 

ข้ันตอน 
การดําเนินงาน 

ประเด็นความเส่ียงการ
ทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ 
ควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

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

1 .  ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น 
งบประมาณ การจัดซื้อจัด
จาง การจัดหาพัสดุ ไม
เ ป น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ ท่ี
เก่ียวของ หรือไมเปนไปตาม
วัตถุประสงค หรือใชเงินไม
เกิดประโยชนกับราชการ  
 
 
 
 
 
2. นําทรัพยสินของทาง
ราชการไปใชประโยชนสวน
ตน 

สูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปานกลาง 
 

1. มาตรการควบคุมการเบิกจายเงิน
ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป 
2. กิจกรรมวิเคราะหผลการจัดซื้อจัด
จางประจําป 
3. มาตรการปองกันผลประโยชน    
ทับซอนของหนวยงาน 
4. มาตรการปองกันการใชจาย
ง บ ป ร ะ ม า ณ ท่ี ไ ม ส ม ค ว ร  ผิ ด
วัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ 
6. โครงการเสริมสรางความโปรงใสใน
การใชทรัพยสินของทางราชการ 
7. โครงการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม 

4 การใหบริการสาธารณะ/
บริการประชาชน 

1. ไมใหบริการแกประชาชน
ตามลําดับ อันเน่ืองมาจาก
ความสัมพันธสวนตัว หรือ
การใหสิทธิพิเศษแกคนบาง
กลุม หรือมีการติดสินบน
เพ่ือใหไดคิวเร็วข้ึน 
2. มีการเรียกรับเงินพิเศษ
จ า ก ผู ข อ รั บ บ ริ ก า ร
นอกเหนือจากคาธรรมเนียม
ป ก ติ  เ พ่ื อ แ ล ก กั บ ก า ร
ใหบริการ หรือการพิจารณา
อนุมัติอนุญาติ 
3. ใหบริการไมเปนไปตาม
มาตรฐาน เช น  ใช เ วล า
ใหบริการนานกวาท่ีกําหนด
ไว   

สูง 1. มาตรการ NO Gift Policy 
2. โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมการ
ใหบริการอยางเทาเทียมกัน 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
4. โครงการบุคลากรตนแบบ ดาน 
“บริการเปนเลิศ” 
5. โครงการพัฒนาระบบการใหบริการ
ประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
(E-Service) 
6. มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการ
รับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต
ของหนวยงาน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตร

ชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ 
ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเปนเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมายดังกลาว โดยมียุทธศาสตรชาติ 
20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย ท่ีจะเปนแนวทางการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน ในป พ.ศ. 2580 กลาวคือ “ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี
เปาหมายในการพัฒนาประเทศให “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 



  

สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
ท้ังการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กําหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนด
ตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2580 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เพ่ือใหบรรลุผลดังกลาว จึงไดนําผลการประเมิน ITA ไปกําหนดเปนตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววาหนวยงานท่ี
เขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 90 คะแนนข้ึนไป โดยในระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566 
- 2570) ไดกําหนดตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2570 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา 57 คะแนน และ
หนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป   

 องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพรผลคะแนนดัชนี
การรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจําป 2564 ผลปรากฏวาประเทศไทยได 35 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยูในอันดับท่ี 110 โลก ซ่ึงลดลงจากป 2563 ยอมสะทอนใหไดเห็น
วาประเทศไทยยังตองแกไขปญหาการทุจริตอยางเรงดวน  

โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
ปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 7,850 แหง ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐ
ภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจาย
อํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปน
หนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ถือ
เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนําไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ หากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ปราศจากการทุจริต นําเงินงบประมาณมาพัฒนาทองถ่ินของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน
อยางแทจริงแลว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืน รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยยึดหลัก
แหงการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับ
พ้ืนท่ี สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตอง
เปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จึงใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ควบคูไปกับการปองกันการทุจริต โดยไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและนําไปสูการ
ปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง     
(พ.ศ. 2566 – 2570) อันจะสงผลตอการขับเคลื่อนใหบรรลุคาเปาหมายของแผนแมบทฯ ท่ีกําหนดไววา ในป 
พ.ศ. 2570 หนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป 
รวมท้ังประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 
1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา 57 คะแนน   

 

 



  

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
(1) เพ่ือแสดงเจตจํานงสุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ตอสาธารณชน  

  (2) เพ่ือสรางวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยึดม่ันตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถ่ิน 
ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

(3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
เปดเผย โปรงใส และตรวจสอบได  

(4) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริต ให
สอดคลองและเหมาะสมกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ท่ีมี
ประสิทธิภาพ เขมแข็ง และลดการทุจริต 

4. เปาหมาย 

 (1) คดีทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ลดลง รอยละ 50 ในป พ.ศ. 2570  
 (2) องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง มีคะแนน ITA เพ่ิมข้ึนและผานเกณฑการประเมิน ITA (85 
คะแนนข้ึนไป) ในป พ.ศ. 2570 (กรณีท่ียังไมผานเกณฑ ITA) /องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ผานเกณฑ
การประเมิน ITA (85 คะแนนข้ึนไป) และมีคะแนน ITA 90 คะแนนข้ึนไป ในป พ.ศ. 2570 (กรณีท่ีผานเกณฑ 
ITAแลว) 

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

รอยละ 10 รอยละ 20 รอยละ 30 รอยละ 40 รอยละ 50 

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

5. ประโยชนของการจัดทําแผน 
(1) ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ไดแสดงเจตจํานงสุจริตตอสาธารณชน  

  (2) องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง มีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองคกรมีจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยึดม่ันตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน
สุขแกประชาชนทองถ่ิน ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบ  

(3) องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง มีการบริหารราชการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เปดเผย 
โปรงใส และตรวจสอบได  

(4) ประชาชนมีสวนรวมในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบล
หวยยาง 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ท่ีมี
ประสิทธิภาพ เขมแข็ง และลดการทุจริต 

 
 

 

 

 



สวนท่ี 2 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจํานวน 62 โครงการ ดังนี้  

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

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

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสราง
วัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การเสริมสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแกบุคลากร
ท้ังขาราชการการเมืองฝาย
บริหาร ขาราชการการเมือง
ฝ ายสภาทองถิ่ น  และฝ า ย
ประจําขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
 

1) โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน สําหรับ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหาร
และสมาชิกสภาทองถิ่น 
2) มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลหวยยาง” 
3) โครงการฝกอบรมการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสุจริต” 
4) โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5) โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบติังาน
เปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอตุสาหะ 
และซ่ือสัตยสุจริต 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

30,000.- 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

30,000.- 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

30,000.- 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

30,000.- 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

30,000.- 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

 

 รวม จํานวน 5 โครงการ  จํานวน 30,000 บาท จํานวน 30,000 บาท จํานวน 30,000 บาท จํานวน 30,000 บาท จํานวน 30,000 บาท 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

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

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การบริหาร
ราชการดวยความ
โปรงใส 

2.1 การเปดเผยขอมูล
สาธารณะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
 

6) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูล
ข า วส า ร เพื่ อ เ ผยแพร ข อ มู ลข า ว ส ารแก
ประชาชน 
7) มาตรการการสรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล 
8) มาตรการนําผลการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนในการใหบริการมาใชในการ
เล่ือนขั้น เล่ือนเงินเดือน ของบุคลากร 
9) กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการของระบุชื่ อองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น” 
10) มาตรการออกคําส่ังมอบหมายของระบุชื่อ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

 

 รวม จํานวน 5 โครงการ จํานวน 0.00 บาท จํานวน 0.00 บาท จํานวน 0.00 บาท จํานวน 0.00 บาท จํานวน 0.00 บาท  

3. การสงเสริม
บทบาทและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน 

3.1 การสงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมบริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

11) โครงการจัดเวทีประชาคม 
12) กิจกรรมการประเมินผลการปฏบิัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
13) มาตรการจัดการเร่ืองราวรองทุกข/
รองเรียนของระบุชื่ อองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
 
 

30,000 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

30,000 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

30,000 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

30,000 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

30,000 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

 

 รวม จํานวน 3 โครงการ  จํานวน 30,000 บาท จํานวน 30,000 บาท จํานวน 30,000 บาท จํานวน 30,000 บาท จํานวน 30,000 บาท 
 

 

 



  

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

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

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การยกระดับกลไก
การตรวจสอบการ
ดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารความ
เส่ียงการทุจริต 

14) โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
ประจําป 
15) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
16) มาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการ
ทุจริตของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

 

 รวม จํานวน 3 โครงการ จํานวน 0.00 บาท จํานวน 0.00 บาท จํานวน 0.00 บาท จํานวน 0.00 บาท จํานวน 0.00 บาท  

 
รวมทั้งส้ิน 

 
จํานวน 16 โครงการ 

 
จํานวน 60,000 บาท 

 
จํานวน 60,000 บาท 

 
จํานวน 60,000 บาท 

 
จํานวน 60,000 บาท 

 
จํานวน 60,000 บาท 

 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



สวนท่ี 3  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

มิติที่ 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต 
**************************************************** 

 

1.1 การเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 

1.1.1 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี และการ
ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม 

 

ลําดับที่ 1 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน สําหรับ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ท่ีบุคลากร สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน ตองรูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติ
หนาท่ีการดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจํามักเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความ
ชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรูความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ท่ีมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม จึงสงผลใหบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินกระทําผิดกฎหมายระเบียบตางๆ  กอใหเกิดความเสียหายแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  
 ดังนั้น เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวน
ไดสวนเสีย รวมท้ังเปนการเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภา
ทองถ่ิน  จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน สําหรับ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ
กฎหมาย ท่ีเก่ียวของในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหมีความพรอมในองคความรู
เก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ 
 3) เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวน
เสีย 

 
10 

 



  

4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จํานวน 58 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน  
 2) ประสานบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดเตรียมการดําเนินโครงการ 
 3) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ
สําหรับบุคลากร ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 4) จัดทําเอกสารสงเสริมความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 5) อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
 7) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 30,000 บาท 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด 
10. ผลผลิต,ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดอบรมความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของสําหรับบุคลากร ผูบริหารและสมาชิก
สภาทองถ่ิน ไมนอยกวา 2 ครั้งตอป 
 2) บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนว
ทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ ไมนอยกวา รอยละ 80 (ทําแบบทดสอบ/แบบประเมิน) 
 ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง มีการบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวน
ไดสวนเสีย (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



  

ลําดับที่ 2 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลหวยยาง โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษ
ตามความรายแรงแหงการกระทํา นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวล
จริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือกําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ี
และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรนําแนวทางการ
ดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน องคการ
บริหารสวนตําบลหวยยาง จึงไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการ
บริหารสวนตําบลหวยยาง” ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติ
หนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการ
มีผลประโยชนทับซอน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการใหมีความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
 2) เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกร ระดับบุคคล
และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3) เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
 4) เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอ
สังคม ตามลําดับ 
 5) เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
4. กลุมเปาหมาย 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ัวไป จํานวน 58 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติดําเนินการตอผูมีอํานาจ 
 2) กําหนดแนวทาง รูปแบบ และชองทางในการเผยแพรประมวลจริยธรรมสําหรับบุคคลในองคกรและ
สาธารณชน 
 3) ประสานงานบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการตามแนวทางและรูปแบบท่ีกําหนด 

 



  

 4) ดําเนินการเผยแพรประมวลจริยธรรมเพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร ขาราชการทุกคนพึงยึดถือ
เปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ ตามแนวทางและรูปแบบท่ีกําหนด 
 5) ดําเนินการเผยแพร ประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรม เปดเผยเปนการท่ัวไปแกสาธารณชน
ใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง 
กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปน
ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบท่ีกําหนด) 
 6) ประเมินและติดตามผลการดําเนินการ 
 7) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพรประมวลจริยธรรม อยางนอย 3 ชองทาง 
  2) คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ัวไป มีความรูความ
เขาใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล)  
 ผลลัพธ 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบลหวยยาง ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง (สํารวจโดยใชแบบ
ประเมินติดตามผล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ลําดับที่ 3 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหวย
ยาง เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสุจริต 
2. หลักการและเหตุผล  
 การดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผูปฏิบัติงานตองมีความรูความสามารถตามหนาท่ีความ
รับผิดชอบแลว ยังตองมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนําไปสูการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และความสําเร็จขององคกร
อยางยั่งยืน กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน  

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จึงไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาและเสริมสรางจิตสํานึก
ใหบุคลากรตระหนักในการเปนขาราชการท่ีมีเกียรติ ศักดิ์ศรี รูจักความพอเพียง เปนลําดับท่ีดีของสังคม ยึดม่ัน
ในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง มีความรู ความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงการมีคุณธรรม 
จริยธรรม อันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ และประชาชนผูรับบริการ รวมท้ังสรางจิตสํานึก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการทํางานอันจะนําไปสูการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และความสําเร็จขององคกรอยาง
ยั่งยืน จึงไดกําหนดใหมีการจัดโครงการฝกอบรมการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองคการบริหาร
สวนตําบลหวยยาง  

3. วัตถุประสงค  
1) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนําหลักคุณธรรม จริยธรรม

มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสุข  
2) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสุจริตใหเจาหนาท่ีของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยม ในการ

ปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริต 
4. กลุมเปาหมาย 
 เจาหนาท่ี บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จํานวน 52 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) กําหนดรูปแบบ กําหนดการ และหัวขอการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุมเปาหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ  
 5) ดําเนินการตามรูปแบบและกําหนดการท่ีกําหนด 
 6) รายงานผลการดําเนินการ 
 7) เผยแพรการดําเนินโครงการผานเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ       
8. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด 
 

 



  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจํานวน 1 ครั้ง 
2) บุคลากรมีความรูความเขาใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันและ

การปฏิบัติงานได ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบทดสอบความรู/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ 
 บุคลากรนําหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใชในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน กอใหเกิด
วัฒนธรรมองคกรสุจริตในหนวยงาน (สํารวจโดยใชแบบติดตามประเมินผล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

ลําดับที่ 4 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตร
ชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ 
ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยยุทธศาสตรชาติ 20 
ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ซ่ึงจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปน
ประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสําคัญกับการปลูกฝงใหคนไทยไมโกง โดยการสงเสริมสนับสนุนให
ทุกภาคสวนมุงสรางจิตสํานึกในการรักษาประโยชนสาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับทุกกลุมในสังคม ควบคูกับการปลูกฝงจิตสํานึกความซ่ือสัตยสุจริต 
คานิยมท่ีถูกตอง สรางความตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริตและการรูเทาทันการทุจริตของสังคมไทย โดย
อาศัยกลไกทางสังคมเปนมาตรการในการลงโทษผูกระทําผิดหรือผูกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จึงไดดําเนินโครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริต 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกประชาชน 
 2) เพ่ือเสริมสรางความตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริตใหแกประชาชน 
 3) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจําวัน  
4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จํานวน 100 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) กําหนดรูปแบบ กําหนดการ และหัวขอการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุมเปาหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ  
 5) ดําเนินการตามรูปแบบและกําหนดการท่ีกําหนด 
 6) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด 

 



  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที่ 5 

 



  

 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ 
และซ่ือสัตยสุจริต  
2. หลักการและเหตุผล 
  ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีภารกิจท่ีสําคัญตอการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจดานตาง ๆ ประกอบดวย ดานการบริหารงานบุคคล ดานงบประมาณและ
ภารกิจท่ีไดรับการถายโอนจากหนวยงานตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ชี้ใหเห็นถึงวัตถุประสงคของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีใน
เรื่องตาง ๆ เชน เกิดประโยชนสุขแกประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองอยางท่ัวถึง หากพนักงานหรือ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตย
สุจริต จะทําใหเกิดประโยชนแกประชาชนอยางสูงสุด ลดปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินได  
 องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จึงไดดําเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไปตาม
มาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือยกยองชมเชย หรือใหรางวัล พนักงานหรือบุคลากร
ท่ีปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือเปนตนแบบใหแกพนักงาน
และบุคลากรคนอ่ืนๆ ในองคกร รวมท้ังเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงาน บุคลากร ใหปฏิบัติงาน
เปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริตตอไป  
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมใหเกิดพนักงานตนแบบดานการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

2) เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรในการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะ
อุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต 
4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) แตงตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะ
อุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต  

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

หลักเกณฑเพ่ือเขารับการคัดเลือก 
5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน 

ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต  
6) ประกาศผลการคัดเลือก  
7) มอบประกาศเกียรติคุณใหแกบุคลากรท่ีไดรับการเชิดชูเกียรติ 

 8) เผยแพร ประชาสัมพันธบุคลากรท่ีไดรับการเชิดชูเกียรติ ใหแกบุคลากรภายในหนวยงานและ
สาธารณชนไดรับทราบผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรดประชาสัมพันธ 
จดหมายขาว เสียงตามสาย หอกระจายขาว เปนตน  
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

 



  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีบุคลากรตนแบบดานการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต 
 ผลลัพธ  
 เรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส 
************************************************** 

 



  

2.1 การเปดเผยขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 2.1.1 การเปดเผยขอมูลการบริหารงานและการดําเนินงาน 

ลําดับที่ 6 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหรัฐตองจัดการใหประชาชนมีโอกาส
กวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง และมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสาร
ของราชการ  
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
จึงไดมีศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร รวมท้ังดําเนินการปรับปรุงขอมูล
ขาวสารใหครบถวน และเปนปจจุบัน ผานชองทางในสื่อตางๆ ของหนวยงาน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน  
 2) เพ่ือมีหนวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานสําหรับประชาชน 
 3) เพ่ือจัดแสดงขอมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจหนาท่ีตอสาธารณชน 
 4) เพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลและการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบลหวยยาง  
4. กลุมเปาหมาย  
 ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดต้ังคณะทํางานปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน เพ่ือดําเนินการใหมีการ
เผยแพรขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ    
 2) แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสาร  
 3) จัดตั้งหนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 4) จัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทและอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังมี
การแสดงขอมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจอยางชัดเจน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และเปนปจจุบันทาง
เว็บไซตของหนวยงานและสื่ออ่ืน ๆ 
 5) จัดทําขอมูลแสดงการดําเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง เพ่ือ
เผยแพรตอสาธารณชน ผานสื่อชองทางตางๆ ของหนวยงานเปนระยะ สมํ่าเสมอ โดยใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง การจัดซ้ือจัดจาง 
การใชจายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎ 
ขอบังคับท่ีกําหนดแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
 6) จัดใหมีชองทางการสื่อสารเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ ท่ีจะติดตอสอบถาม
หรือขอขอมูล หรือรับฟงคําติชม/แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ เชน  
  - มีหมายเลขโทรศัพทเฉพาะท่ีมีเจาหนาท่ีใหบริการขอมูลตลอดระยะเวลาทําการ  

 



  

  - แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการท่ีจะติดตอ
สอบถาม/ขอขอมูล/แสดงความคิดเห็น  
  - มีชองทางการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดตั้งศูนยบริการรวม กลอง/ตูรับฟงความ
คิดเห็น การประชุมรับฟงความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน เว็บบอรด เปนตน  
 7) ปรับปรุงระบบการใหขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  
 8) จัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 
 9) จัดทํารายงานผลสถิติผูมารับบริการ รวมท้ังขอเสนอแนะในการใชบริการ และสรุปผลเสนอผูบริหาร
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) มีจํานวนชองทางการประชาสัมพันธ อยางนอย 5 ชองทาง 
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

ใหมีขอมูลท่ีครบถวนถูกตองเปนปจจุบัน   
ผลลัพธ 
ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใชบริการศูนยขอมูลขาวสารไมต่ํากวารอยละ 80 (ใชแบบสํารวจ

ความพึงพอใจการใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที่ 7 
 

 



  

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล  
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 ไดกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหมี
อํานาจและหนาท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน บริหารกิจการในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มุงหวังใหเกิดความ
คลองตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดมากข้ึน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนําหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาล
มาใชในการบริหารงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
 การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
ใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปนรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารให
มีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรม ตรวจสอบ
ไดอยางแทจริงตอไป 
 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได องคการบริหารสวนตําบลหวย
ยาง จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง
 2) เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 3) เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
 4) เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพไดคนดี 
คนเกงเขามาทํางาน 
4. กลุมเปาหมาย 
 องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) ผูบริหารกําหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย 
กฎระเบยีบ 
 2) จัดประชุมหนวยงานชี้แจงบทบาทอํานาจและหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ 
 3) จัดตั้งคณะทํางานเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
 4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในดานการบริหารงานของผูบริหารและรวบรวม
ความเห็นเสนอตอผูบริหาร 
 5) คณะทํางานพิจารณากําหนดมาตรการในการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชน 
  - มาตรการปองกันแนวทางการไดรับการรองขอ/สั่งการดวยวาจาของผูบังคับบัญชาใหทํางาน
สวนตัวท่ีมิใชงานราชการ 

 



  

  - มาตรการนําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการมาใชในการเลื่อน
ข้ัน เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 
  - มาตรการการนําผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร (ITA) มาใชในการ
เลื่อนข้ัน เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 
  - มาตรการปองกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเขารับราชการ และแตงต้ังใหเปน
พนักงาน 
  - มาตรการเสริมสรางความโปรงใสในการพัฒนาบุคลากรขององคกร 
  ฯลฯ 
 6) ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 
 7) ดําเนินการตามมาตรการ 
 8) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 - มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของหนวยงาน จํานวน 1 มาตรการ 
 ผลลัพธ 
 - ขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที่ 8 
 

 



  

1. ช่ือโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลหวยยาง  
2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 ไดกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหมี
อํานาจและหนาท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน บริหารกิจการในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มุงหวังใหเกิดความ
คลองตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดมากข้ึน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนําหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาล
มาใชในการบริหารงาน ซ่ึงจะสงผลใหตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง  ท้ังนี้
การเพ่ิมข้ึนของประชากร ตลอดจนภาวการณในยุคโลกาภิวัตนท่ีประชาชนมีชองทางในการเขาถึงแหลงขอมูล
ไดมากข้ึน ยอมสงผลกระทบตอการดําเนินกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดาน
การใหบริการท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงไดจัดทําโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ
การใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลตอไป 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 2) เพ่ือทราบถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะจากการใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวน
ตําบลหวยยาง 
 3) เพ่ือสรางชองทางใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนผูรับบริการในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  
5. วิธีดําเนินการ 
 1) เก็บรวบรวมขอมูลในการใหบริการประชาชนตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอยางนอยตองครอบคลุมดานตางๆ ดังนี้ 
  1.1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  1.2) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  1.3) ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
  1.4) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
  1.5) ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
  1.6) ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 2) จัดทําระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูมาติดตอหรือรับบริการ ณ จุดใหบริการใน
รูปแบบท่ีงายและสะดวก เชน ประเมินผาน QR Code หรือระบบกดปุมแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร 
 3) จัดใหประชาชนไดประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน  

4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินใหผูบริหารทองถ่ินทราบ อยางนอย
ปละ 2 ครั้ง 

 



  

5) เผยแพรผลการประเมินความพึงพอใจใหบุคลากรภายในหนวยงาน และสาธารณชนไดรับทราบผาน
ชองทางท่ีหลากหลาย เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรดประชาสัมพันธ จดหมายขาว เสียงตามสาย หอกระจาย
ขาวเปนตน 

  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ       
8. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต  
 มีระบบ/ชองทางใหประชาชนประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน 

ผลลัพธ 
 จํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที่ 9 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง” 

 



  

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการ
ปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไววา เพ่ือประโยชนในการ
ปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด 
 องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
โดยมีการลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง กับปลัด
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง และหัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลง
ทุกป เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  
 

3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
 2) เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการ
ปฏิบตัิราชการ  
4. กลุมเปาหมาย 
 องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดยจัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน 
โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทํางานได
รวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้ 

1.1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
1.2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 
1.3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
1.4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  1.5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
1.6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 2) ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  

 



  

  - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด 
เปนตน 
  - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และผู
จัดเก็บขอมูล เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของ
หนวยงานในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว 
 4) รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือ
ตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
 5) วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 
 6) ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 7) รายงานผลการดําเนินงาน 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง 
 ผลลัพธ 
 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหนวยงานลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที ่10 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการออกคําส่ังมอบหมายขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

 



  

2. หลักการและเหตุผล 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีตองทําอีกมากมายใน
การใหบริการสาธารณะแกประชาชน ท้ังนี้ ผูมารับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น มักจะประสบ
ปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร 
ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน 
ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา 
ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โดยใหมีอํานาจและหนาท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน บริหาร
กิจการในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
มุงหวังใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมากข้ึน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนําหลักการบริหาร
จัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการออกคําสั่งมอบหมายขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 
 2) เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
 3) เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 4) เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ 
4. กลุมเปาหมาย 
 องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ เชน คําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 4 ฉบับ 
นายกเทศมนตรมีอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
และหัวหนาสวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวน
ราชการ เปนตน 
 2) จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 

 



  

 3) จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 4) ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ  
 ผลลัพธ 
 1) ประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง มีความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 
 2) จํานวนขอรองเรียนการใหบริการ/จํานวนเรื่องรองเรียนทุจริต ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
******************************************************* 

 

3.1 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 



  

 3.1.1 การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
 

ลําดับที่ 11 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจดัเวทีประชาคม 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง เห็นความสําคัญของการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวาง
และเทาเทียม โดยใหประชาชน กลุมองคกร ชุมชน เครือขายท้ังภาครัฐและเอกชนไดมีโอกาสแสดงออกถึง
ศักยภาพ ความคิดเห็น ความตองการ เปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการรับรู รวมกําหนดแนว
ทางการดําเนินงาน รวมตัดสินใจ รวมติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
ดวยการจัดทําโครงการจัดเวทีประชาคมข้ึน เพ่ือจะไดมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการ
ดําเนินกิจการตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมี
ผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพ่ือนํามาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง 
จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยาง
แทจริง 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ท่ีเก่ียวของในการดําเนินกิจการตาม
อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 2) เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน 
 3) เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
 4) เพ่ือนํามาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพ 
 5) เพ่ือสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาสังคม 
 6) เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
4. กลุมเปาหมาย 
 ชุมชน/หมูบาน/ตําบล ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําคําสั่งมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการจัดเวทีประชาคม 
 2) จัดเวทีประชาคม โดยสงเสริมและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเขารวม
ประชุมประชาคม เพ่ือกําหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาทองถ่ินดวยความสมัครใจ ตามวันเวลา และ
สถานท่ีท่ีเหมาะสม สอดคลองกับวิถีชุมชน ไมชี้นํา และครอบคลุมจํานวนประชากรตามสัดสวนทุกพ้ืนท่ี อยาง
เสมอภาค และเทาเทียมกัน 
 3) นําผล/ขอเสนอตางๆ จากการประชาคม/รับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอยางเปน
รูปธรรม ผานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
 4) ติดตามประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เสนอผูบริหาร และประกาศใหประชาชนทราบ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 

 



  

 30,000 บาท 
8. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดสวนทุกพ้ืนท่ี อยางเสมอภาค และ
เทาเทียมกัน   
 ผลลัพธ  
 1) ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 
 2) เกิดเครือขายภาคประชาชน 
 3) มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2 การมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินงาน 
 

ลําดับที ่12 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

 



  

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม 
ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมิน
มาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ตอไป 
 เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการขับเคลื่อนอยางเปน
รูปธรรม ซ่ึงจะสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงดําเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลหวยยาง  
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวม
ปรับปรุงแกไขโครงการตาง ๆ ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ใหเกิดความโปรงใส 
ตรวจสอบได  
 3) เพ่ือเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหวย
ยาง  
4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล 
 2) จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 3) จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ 
 4) จดัทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  (1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผูแทนสมาชิกสภา     2  คน 
  (3) ผูทรงคุณวุฒิ      2  คน 
  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เปนกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหนาสํานักปลัด     เปนผูชวยเลขานุการ 
  (6) หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป    เปนผูชวยเลขานุการ 
ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้ 

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม
หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ปละ 2 ครั้งเปน
อยางนอยแลวเสนอผลการประเมินใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชใน
การปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

 



  

3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของระบุชื่อองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป 

4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง มอบหมาย 
 5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 6) ดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
 8) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ 
 9) เผยแพรผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนทราบ ผานชองทางท่ี
หลากหลาย เชน เว็บไซตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สื่อออนไลน เสียงตามสาย บอรดประชาสัมพันธ ฯลฯ 
 10) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานตรวจสอบภายใน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
 2) ประชาชนไดมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวมปรับปรุงแกไขโครงการ
ตาง ๆ ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที ่13 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

 



  

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง เห็นความสําคัญในการรับฟงความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราว
รองทุกข และเรื่องรองเรียนของประชาชน เพ่ือเปนขอมูลในการนํามาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานบริการ
สาธารณะและการบริหารราชการของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส จึงได
จัดทํามาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนข้ึน เพ่ือกํากับติดตามในการจัดการเรื่องราวรองทุกข/
รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอน
ใหแกประชาชน รวมท้ังพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชอง
ทางการติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกข และเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว เปน
ธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมท้ังจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน และข้ันตอนให
ประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ให
สามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 
 2) พัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผล 
และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
4. กลุมเปาหมาย 
 เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทํางานมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง
 2) ประชุมคณะทํางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล
หวยยาง เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไข
ปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3) คณะทํางานฯ กําหนดมาตรการในการกํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้  
 
  3.1) การจัดการเรื่องรองเรียนท่ัวไป 
  - กําหนดใหมีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนยเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวน
ตําบลหวยยาง 
  - กํากับติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการ
รองเรียน และข้ันตอนใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง  
  - กําหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา 
ชองทางการติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ  
  - กําหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข ดําเนินการแกไขขอรองเรียนอยาง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไมสามารถดําเนินการไดทันภายใน 15 วัน ตองชี้แจงใหผูรองเรียนทราบ 
  - กําหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข มีการแจงผลการดําเนินการหรือ
ความกาวหนาผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมท้ังมีชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียน
สามารถติดตามผลไดดวยตนเอง  
  3.2) การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน 

 



  

  - จัดทําคูมือหรือแนวทางดําเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน โดยคูมือดังกลาวแสดงรายละเอียด เชน รายละเอียดวิธีการท่ีบุคคลภายนอก
จะทําการรองเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาดําเนินการ เปนตน 
  - กําหนดใหมีเจาหนาท่ี/หนวยงานผูรับผิดชอบอยางชัดเจน  
  - กําหนดชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน โดยแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพ่ือเปนการ
คุมครองขอมูลของผูแจงเบาะแส  
  - จัดทําขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน 
  - จัดทําขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียน เชน จํานวนเรื่อง เรื่องท่ีดําเนินการแลว
เสร็จ เรื่องท่ีอยูระหวางดําเนินการ ฯลฯ  
 4) จัดทําคูมือปฏิบัติงานเก่ียวกับการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข คูมือแนวทางการจัดการตอเรื่อง
รองเรียนการทุจริต แนวทางดําเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐานเดียวกัน  
      5) ประกาศ/ประชาสัมพันธมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล
หวยยาง ใหทุกหนวยรับทราบ และเปดเผยตอสาธารณชน 
 6) จัดทําฐานขอมูลเรื่องรองเรียน มีการวิเคราะหและกําหนดกําหนดแนวทางในการปองกัน และแกไข
ไมใหเกิดปญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  
 7) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข และ
เผยแพรใหสาธารณชนทราบ 
 8) คณะทํางานฯ กํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหดําเนินการตามมาตรการ 
 9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ 
 10) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข ให
ผูบริหารรับทราบ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ  
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีศูนยหรือหนวยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข 
 2) มีการแตงตั้งเจาหนาท่ี/หนวยงานท่ีรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 3) มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน และกระบวนการ
ข้ันตอนเรื่องรองเรียน 

 



  

 4) มีการแจงผลการดําเนนิการหรือความกาวหนา ผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมท้ังมีชองทาง
ในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถติดตามผลไดดวยตนเอง 
 5) มีการกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ให
สามารถตอบสนอง ความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสมตาม
มาตรการท่ีกําหนดไว 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนเกิดความพึงพอใจตอการดําเนินการเรื่องรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ไมต่ํากวารอยละ 80 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
********************************************************* 

 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงการทุจริต 

 



  

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบภายใน 
 

ลําดับที่ 14 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจดัทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป  
2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเปนหลักประกันขององคกรในดานการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ท้ังในดานการเงินและการบริหารงาน เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานใหบรรลุ
วัตถุประสงค และเปาหมายขององคกร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเก่ียวกับกิจกรรมการเพ่ิม
มูลคาขององคกร รวมท้ังการเปนผูใหคําปรึกษากับฝายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผล และดูแลใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา อีกท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบ
สําคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และ
กฎหมายท่ีกําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือจะชวยใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานไดอยางถูกตอง และยังเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอีกดวย ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบลหวยยาง เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ  
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลท่ีดี และความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ปองกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเปนการลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจนทําใหการดําเนินงานไมบรรลุ
วัตถุประสงค 
 2) เพ่ือเปนมาตรการถวงดุลแหงอํานาจ (Check and Balance) สงเสริมใหเกิดการจัดสรร การใช
ทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพ่ือใหไดผลงานท่ีเปนประโยชนสูงสุดตอ
องคกร 
 3) เพ่ือนําผลการตรวจสอบภายในไปใชในการปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและปองกันการทุจริต ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ของความสําเร็จของงาน 
4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
5. วิธีการดําเนินการ 
 1) จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกําหนดใหมีหนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ และ
ใหมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี 
 2) สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ี
ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
 3) สอบทานการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการ
บริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

 



  

คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการ
ใชทรัพยากรทุกประเภทวาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการ
กําหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลตอผูบริหารเพ่ือนําขอมูลไปใชในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน และปองกันการทุจริต 
รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสําเร็จของงาน  และเปดเผยรายงานตอสาธารณชน 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีหนวยงานตรวจสอบภายใน/เจาหนาท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเปนอิสระในการ
ปฏิบัติหนาท่ี 
 2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ผลลัพธ 
 1) มีการนําผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือใหการปองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 2) บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ อยางเครงครัด โดยมุงผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
 3) การทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินลดลงรอยละ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน 
 

ลําดับที่ 15 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

 



  

2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ได มีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให
ถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีทางราชการกําหนดไว  ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิด
ความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาท่ี
และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการใหบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบ 
การควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
 เพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน จึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 2) เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแกผูบริหารใน
การตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 
 3) เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ 
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
 4) เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับได ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 
 
5. วิธีดําเนินการ 

1) แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 5 

 



  

2) จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน
และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 8 ประกอบดวย 

 (1) การรับรองวาการควบคุมภายในของหนวยงานเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ
ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  
  (2) การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองคประกอบของ
การควบคุมภายใน : ปค.4) 
  (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงาน (รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 
  (4) ความเห็นของผูตรวจสอบภายในเก่ียวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหนวยงาน 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
 3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 9 
 4) นําผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
 5) เผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ ณ ท่ีทําการ และเว็บไซตของหนวยงาน
และสื่อสังคมออนไลนของหนวยงาน 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 2) สรุปขอมูลผลการควบคุมภายในและจัดทําแผนปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพในการปองกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในรอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข 
 ผลลัพธ 
 1) ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอยละ 
80 ในระดับมาก) 

2) การเผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ สงผลใหการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส 

3) การทุจริต  หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
ลดลงรอยละ 5 
 
 

ลําดับที่ 16 
 

 



  

1. ช่ือโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตของ  หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการ
บริหารสวนตําบลหวยยาง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กําหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดตัวชี้วัดไว
วา ในป พ.ศ. 2580 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) 
อยูในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังไดนําผลการประเมิน ITA ไป
กําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววาหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 
90 คะแนนข้ึนไป  โดยในระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ไดกําหนดตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2570 ประเทศไทย
ตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือ
ไดคะแนนไมต่ํากวา 57 คะแนน และหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองได
คะแนน 85 คะแนนข้ึนไป ซ่ึงไดกําหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดใหการปรับ 
“ระบบ” เพ่ือลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือ
นําไปสูเปาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เปน
หนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ี
มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ิน ถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนําไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ  
 ดังนั้น  หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
จึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับทองถ่ินเอง จึงกําหนดดําเนิน
มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
เพ่ือเปนปองกันไมใหเกิดการทุจริตข้ึนในองคกร 
3. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
2) เพ่ือปองกันการทุจริตไมใหเกิดข้ึนใน หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 
4. กลุมเปาหมาย 
 หนวยงานภายในของ หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
ทุกหนวยงาน (สํานักงาน,กองงาน,กลุมงาน) 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติดําเนินการตอผูมีอํานาจ 
 2) จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 3) คณะทํางานดําเนินการประเมินความเสี่ยงการดําเนินงาน/การปฏิบัติหนาท่ี/การดําเนินโครงการท่ี
อาจกอใหเกิดการทุจริต 
 4) คณะทํางานดําเนินการจัดทํานวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการดําเนินการท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต  

 



  

 5) ดําเนินการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และชองทางอ่ืนๆ  
 6) มีการประชุมชี้แจงทําความเขาใจมาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน หนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอยาง
เครงครัด 
 7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 8) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัด 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงาน/การปฏิบัติหนาท่ี/การดําเนินโครงการท่ีอาจ
กอใหเกิดการทุจริต จํานวน 1 ชุด 
 2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินการท่ีอาจ
กอใหเกิดการทุจริต อยางนอยจํานวน 5 เรื่อง 
 3) มีการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง อยางนอย 1 ชองทาง (เผยแพรบนเว็บไซตของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
 ผลลัพธ 
 เรื่องรองเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหาร
สวนตําบลหวยยางลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


