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ตามที่เทศบาลต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
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ดีและเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลหงส์หิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเกียรติศักดิ์แห่งการเป็นองค์กรภาครั ฐ สร้าง
ความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับประชาชน และผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืนต่อไปนั้น 
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ประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้
ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงานและให้
สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯ 

ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564) ของ
เทศบาลต าบลหงส์หิน จะเป็นเครื่องมือส าคัปประการหนึ่งในการขับเคลื่อนเจตจ านงและนโยบายการ
บริหารงานด้วยความสุจริต เพ่ือเป็นการก ากับดูแลองค์กรที่ดีของนายกเทศมนตรีต าบลหงส์หินต่อไป 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564) 1 
 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กร โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําการทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่การ
กระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์สําคัญ
เพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทาง
ปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
 

1.1 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 
 1.1.1 ทฤษฎีสามเหลี่ยมของการทุจริต (อุษณา ภัทรมนตรี, 2552:12-9) อธิบายถึงแนวคิดทฤษฎีใน

การศึกษาด้านการทุจริตที่นิยมอ้างอิง คือ สามเหลี่ยมของการทุจริต (Fraud Triangle) ของ Donald R Cressey 
ในทศวรรษ 1980 ที่ว่าการทุจริตมีโอกาสจะเกิดสูงหากมีเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงการทุจริตเกิดขึ้นทั้ง 3 ด้าน 
คือ 

1.1.1.1 มีความกดดันหรือแรงจูงใจ (Pressure or Incentive) ผู้ทุจริตมีความกดดันหรือมี
แรงจูงใจให้กระทําทุจริตซึ่งอาจเกิดจาก 

(1) ความกดดันในการปฏิบัติงาน เช่น กิจการกําหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายโดย
ใช้ตัวชี้วัดผลลัพธ์ทางการเงินระยะสั้น เช่น ยอดขาย ผลกําไร ฯลฯ สูงเกินไป และหากไม่ได้จะถู กลงโทษ มักเป็น
ความกดดันให้ทุจริตโดยการแก้ไขรายงานและตัวเลขบัญชี 

(2) ความกดดันและแรงจูงใจส่วนตัว เช่น ความเดือนร้อนทางการเงินเฉพาะหน้า
หรือจากอุปนิสัยส่วนตัว เช่น ติดการพนัน สุรุ่ยสุร่าย หรือเป็นคนฉลาดชอบความท้าทาย เป็นต้น 

1.1.1.2 มีโอกาสในการกระทําผิด (Opportunity) ได้แก่ โอกาสในการกระทําทุจริตโอกาสที่
จะปกปิดการกระทํา และโอกาสที่จะแปลงสภาพทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริต โอกาสในการกระทําผิดเกิดจาก
จุดอ่อนในการควบคุมภายในที่จะปูองกันและค้นพบการทุจริตให้ทันกาล การควบคุมแบบปูองกัน เช่น ขาดการ
แบ่งแยกหน้าที่ทีม่ีความเสี่ยงต่อความเสียหายขององค์กรที่มีสาระสําคัญ การละเมิดหรือยกเว้นการควบคุมไม่ต้อง
ได้รับการตรวจสอบ ขาดการควบคุมการเข้าถึงทรัพย์สินสภาพคล่อง และระบบสารสนเทศสําคัญ ส่วนการควบคุม
แบบค้นพบ เช่น ไม่มีระบบร่องรอยการตรวจสอบ (Audit Trail) ทําให้สามารถทําความผิดได้โดยไร้ร่องรอย หรือ
ตรวจพบยาก ไม่มีระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติ หรือค้นพบได้ในเวลาเกิดจริง ไม่มีการตรวจนับทรัพย์สิน และ
การกระทบยอดบัญชีสําคัญทุกเดือน เป็นต้น 

1.1.1.3 มีข้ออ้างหรือเหตุผลที่ทําให้ผู้กระทํามีความรู้สึกดีขึ้น (Rationale) เช่น อ้างด้านความ
จําเป็นเดือดร้อนส่วนตัว อ้างว่าเป็นประเพณีทางธุรกิจ ไม่ทราบว่าเป็นความผิด เพราะเป็นสิ่งที่ใครๆ ก็ทําหรืออ้าง
ว่ าทํ า เ พ่ื อประโยชน์ ส่ วนรวม เช่น  ตกแต่ ง งบการ เ งิ น ให้กํ า ไร  เ พ่ือให้ผู้ ถื อหุ้ นพอใจ เพราะได้ รั บ  
เงินปันผล และราคาหุ้นสูง หรืออ้างว่าทําเพื่อไม่ให้กิจการล้มละลาย เป็นต้น 
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1.2 ลักษณะการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

 
1.3 สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น  จากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทําให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทําการทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะ
การทุจริ ต ใน เชิ งนโยบาย   ที่ ทํ า ให้ การทุจริ ตกลาย เป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต       
ของบุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน  
แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิ ในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่  
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทําให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับ 
การเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นยก
ย่ อ ง ค น ที่ มี เ งิ น  ค น ที่ เ ป็ น เ ศ ร ษ ฐี  ม ห า เ ศ ร ษ ฐี  ค น ที่ มี ตํ า แ ห น่ ง ห น้ า ที่ ก า ร ง า น สู ง  ด้ ว ย เ ห ตุ นี้  
ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็น  
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คนฉลาด ย่อมจะทําการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อ
กฎหมายของบ้านเมือง 
 
2. หลักการและเหตุผล           

ปัจจุบั นปัญหาการทุจ ริ ตคอร์ รั ปชั่ น ในประเทศไทยถือ เป็ นปัญหาเรื้ อรั งที่ นั บวันยิ่ ง จะทวี 
ความรุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  
เป็นปัญหา ลําดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มักถูกมอง
จาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการ
จัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
การทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า 
ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ – ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี 
๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รอง
จากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน 
จากปี ๒๕๕๘ ได้ลําดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๗๖ ประเทศ1 ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
ปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง  

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่
เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ใน
การพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมี
ระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้
ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม

ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เทศบาลตําบลหงส์หิน จึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหาร จัดการที่มีความโปร่งใส 
                                                                    

1
 จาก Website https://www.transparency.org/country/THA 
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สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดําเนินการจัดทํา แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
(พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนอันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และ เปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

สํานักงาน ป .ป .ช . ได้รวบรวมสถิติการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด  อปท .ว่ากระทํา 
การทุจริตตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 – 2560 รวม 10 ปี พบว่าบุคลากรของ อปท. หมายถึง ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงานท้องถิ่น ถูกกล่าวหาว่ากระทําการทุจริต รวมทั้งสิ้น 24,791 เรื่อง มีผู้ถูกกล่าวหา 13,501 
ราย ถูกกล่าวหาว่าทุจริตมากที่สุดดังตาราง 

 
ล าดับ หน่วยงาน ถูกกล่าวหาว่ากระท าการทุจริต/เรื่อง 

1. องค์การบริหารส่วนตําบล 12,789 
2. เทศบาลตําบล 7,350 
3. เทศบาลเมือง 1,818 
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1,275 
5. กรุงเทพมหานคร 879 
6. เทศบาลนคร 626 
7. เมืองพัทยา 54 

 

ตารางที่ 1 แสดงการกล่าวหาว่ากระท าการทุจริต(2551-2560) 
ที่มา : ศูนย์ประมวลข้อมูลส านักงาน ป.ป.ช.  (ข้อมูล วันที่ 4 กันยายน 2561) 
 

 จากงานวิจัย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการปูองกันการทุจริตใน อปท. ได้สะท้อน
สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตใน อปท.  ซึ่ งสามารถแบ่ งสภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริต 
ใน อปท. ได้ดังนี ้

1. สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตที่เกิดจากการทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี  
การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง 

ส่วนใหญ่พบว่ากระบวนการทุจริตใน อปท. เกี่ยวกับด้านงบประมาณ การทําบัญชีการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การเงินการคลัง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ อปท. ละเลยไม่ปฏิบัติหรือไม่ทําตามระเบียบฯ และอ้างว่าไม่ทราบ
เกี่ยวกับ เรื่องที่มีการให้จัดทํา และไม่จัดทําซึ่งเมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนเรื่องที่กลุ่ม อปท. ไม่
จัดทําอันเป็นผลก่อให้เกิดการทุจริตใน อปท. ดังตัวอย่างเช่น 

1) อปท. ไม่ทําทะเบียนยืมเงิน ร้อยละ 14  
2) อปท. ไม่ทําบัญชีคุมรายรับรายจ่ายพัสดุให้เป็นปัจจุบัน ร้อยละ 12  
3) อปท. ไม่มีการทําหลักฐานในการเบิกจ่ายพัสดุ ร้อยละ 13  
4) อปท. ไม่มีการทําการลงบัญชีรายรับรายจ่าย ร้อยละ 11  
5) อปท. ไม่มีการทํารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ร้อยละ 15  
6) อปท. ไม่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบพัสดุ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจําปี 

ร้อยละ 12  
7) อปท. ไม่จัดให้มีการแต่งตั้งผู้แทนชุมชน หรือผู้แทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

หรือจัดให้มีก็เป็นการแต่งตั้งคนหน้าเดิมๆ ในการตรวจรับงานจ้าง ร้อยละ 6  
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8) อปท. ที่สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น มีญาติมารับเหมาเกี่ยวกับการจัดซื้อ      จัดจ้างใน 
อปท. ร้อยละ 11.5  

9) อปท. ได้แต่งตั้งประชาชนเข้ามาเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับงานจ้างบางส่วน  
ร้อยละ 34.7 ยังไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนและทุกฝุาย 

 
2. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคล 

ข้อมูลตัวเลขจากการสํารวจพบว่า การทุจริตเกิดจากตัวบุคคล โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก
สภาท้องถิ่นบางส่วน ปรากฏว่า ร้อยละ 12 มีญาติหรือพวกพ้องมาเป็นผู้รับเหมาการจัดซื้อจัดจ้าง    ที่มีการเอ้ือ
ประโยชน์ให้พวกพ้องหรือกลุ่มญาติของตัวเอง 

ร้อยละ 35 บุคคลที่เป็นพนักงานท้องถิ่น กับผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งบางส่วนใช้ตําแหน่งของตนแสวงหา
ผลประโยชน์ 

ร้อยละ 10 บุคลากรของ อปท. มีการเก็บรายได้แล้วไม่ส่งคลัง หรือว่ามีการแก้ไขหลักฐานการเงิน 
ร้อยละ 7 บุคลากรและผู้บริหารท้องถิ่นบางส่วนมีการจ่ายเงินของการคลังโดยไม่มีหลักฐาน เช่น การ

เขียนเติมจํ านวนเงิน หรือการรับ เงินเก็บภาษี  รับ เงินเก็บค่าขยะ เก็บเงินมาแล้วก็ ไม่นําส่ ง ให้คลั ง  
ซึ่งเมื่อมีการกระทําอย่างเป็นประจํา หรือบางทีพอเก็บเงินได้มากๆ ก็ไม่นําส่งหรือมีการหนีไป หรือส่วนหนึ่ง
เจ้าหน้าที่คลังมีการปลอมเช็คตลอดจนการนําของหลวงหรือของทางราชการไปใช้เป็นการส่วนตัว ตลอดจน 
การปิดบังข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

3. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย 
ในส่วนช่องว่างของกฎหมายและระเบียบต่างๆ มุ่งวิเคราะห์ระบบตรวจสอบและระบบโครงสร้างของ 

อปท. เอง ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ ระบุว่า ระบบการตรวจสอบของ สตง. ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละ 14.3 ตอบว่า กฎหมายเปิดช่องว่างให้มีการทุจริตได้ โดยมีการให้สังเกตโครงสร้าง อปท. ตาม

รั ฐ ธ ร รมนูญ  ปี  2540 และในกฎหมาย  อปท .  ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่ นมี ความ เข้ มแข็ ง เ พ่ื อ ให้ อยู่ ใ น 
ตําแหน่งตลอด 4 ปี ซึ่งในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นทีมเดียวกับผู้บริหาร อปท. ทั้งหมดก็จะเป็นช่องทาง  
ให้ทุจริตได้ เพราะระบบถ่วงดุลขาดความเข้มแข็ง 

4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม จริยธรรม 
จากการศึ กษาค้นคว้ าพบว่ ามีบาง  อปท .  ที่ มี ขนาด เล็ ก  มีพนั ก งานท้องถิ่ นที่ ไ ด้ บรรจุ เ ข้ า 

รับราชการโดยมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไป และผ่านการนิเทศงานมาน้อยหรือไม่มีความรู้  
เฉพาะด้านดีพอ เช่น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกําหนดราคากลาง หรือการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ  
และส่วนหนึ่ง พบว่าหัวหน้าส่วนการคลังไม่ได้มีความรู้ทางด้านการพัสดุในทางปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติไปก็ มี          
ความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบและผิดวินัย หรือ บุคลากรของ อปท. ขาดความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
ของ  อบต .กั บ เทศบาลตํ าบล  ที่ ย กฐ านะมาจากสุ ข าภิ บาล  ตลอดจนส่ วนหนึ่ ง ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น 
และพนักงานท้องถิ่นมีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายแสดงให้เห็นถึง  
การไม่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยสรุปผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของ อปท. ที่ขาดความรู้ความเข้าใจ  
ในหลักการบริหารท้องถิ่น ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งต่าง ๆจําเป็นต้องมีการเพ่ิมพูนความรู้และควร
รู้เพราะถ้าบางส่วนไม่มีความรู้ความเข้าใจเป็นผลทําให้ปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบผิดพลาดได้ 
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5. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
จากการศึกษาค้นคว้า พบว่า มี อปท. ส่วนหนึ่งไม่ชี้แจงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของ อปท. 

ต่างๆ ให้ประชาชนทราบ เช่น  
รอ้ยละ 15 ไม่แจ้งงบประมาณของ อปท. ให้ประชาชนทราบและไม่ส่งข่าวสารทางราชการ ให้ประชาชน

ทราบ 
ร้อยละ 8 ไม่มีการประกาศในช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนทราบในการดําเนินงานโครงการและ

กิจกรรมต่างๆ ไม่มีการประกาศการดําเนินกิจกรรมและงบประมาณให้ชาวบ้านทราบเช่นกัน  
ร้อยละ 75.6 บุคลากรใน อปท. ไม่ทราบว่า ปัจจุบันมีเงินงบประมาณหรือเงินในบัญชีมีจํานวนเท่าไร 

6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  

จากการศึกษาพบว่าผู้ตรวจสอบ อปท. ที่เป็น สตง. เพียงหน่วยงานเดียวมีกําลังคนไม่เพียงพอ และ สตง.
ส่วนกลาง มีกําลังคนเพียงแต่ไม่สามารถลงไปตรวจได้ทุกพ้ืนที่ ที่กระทําได้ก็เป็นเพียงเป็นการสุ่มตัวอย่างเท่านั้น ใน
ส่วนของสํานักงาน ป.ป.ช. ก็เช่นเดียวกัน จึงมีข้อเสนอให้ทั้ง ป.ป.ช. และ สตง. มีอนุกรรมการ ป.ป.ช. จังหวัด และให้
จัดตั้งอาสาสมัคร ป.ป.ช. ภาคประชาชนส่วนระบบการตรวจสอบภายในของ อปท. มักพบว่าผู้บริหารท้องถิ่นของ 
อปท. ไม่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด และฝุายสภา
ท้องถิ่นของ อปท. ที่ต้องทําหน้าที่เป็นฝุายกํากับดูแลและควบคุม คอยตรวจสอบการทํางานของฝุายบริหารของ 
อปท. ให้ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ของประชาชน แต่กลับพบว่าปัจจุบันฝุายสภาท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่กับ
กลายเป็นกลุ่มเดียวกับผู้บริหารท้องถิ่น จึงทําให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าไปมีส่ วนร่วมในการตรวจสอบผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้น้อย 

7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี อิทธิพล  
จากการศึกษาพบว่าใน อปท. บางแห่งยังมีอิทธิพลหรืออํานาจที่ส่งผลให้เกิดการทุจริตได้ โดยเฉพาะ

อิทธิพลและอํานาจของฝุายการเมืองที่ครอบงํา หรือสามารถให้คุณให้โทษต่อเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการท้องถิ่น
ตลอดจนการใช้อิทธิพลข่มขู่หรือกีดกันผู้เสนอราคารายอ่ืนๆ การบีบบังคับให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจรับงาน
โครงการต่างๆ ตลอดจนบางครั้งประชาชนในท้องถิ่นไม่กล้าที่จะให้การเป็นพยานเพ่ือเอาผิดกับผู้ทุจริต และส่ว น
หนึ่งวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกจิตใจคนในสังคมไทยมานาน เช่น ความเกรงกลัวอิทธิพลการนับถือผู้มีบารมี การสํานึก
บุญคุณของผู้มีพระคุณ สิ่งเหล่านี้ทําให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้อํานาจหน้าที่การงานในการแสวงหาผลประโยชน์ 

ดังนั้น ปัญหาที่มีในท้องถิ่น คือ ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างนักการเมืองทั้งในระดับประเทศกับ
นักการเมืองระดับท้องถิ่น นักการเมืองระดับท้องถิ่นกับนักธุรกิจ กลุ่มผลประโยชน์และนักการเมืองระดับท้องถิ่น
กับข้าราชการ บุคคลกลุ่มนี้ยังมีความเข้มแข็งมากกว่าพลังในการตรวจสอบของภาคประชาชน และภาคประชา
สังคมและสิ่งที่ต้องส่งเสริมก็คือ ทําอย่างไรให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งเพ่ือคานอํานาจอิทธิพลได้ 

 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน   

  ๑) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
๒) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชกาฝุายการเมือง ข้าราชการ

ฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(Good Governance)   
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๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ    ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
๔. เป้าหมาย   

๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง 
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ   

๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ   

๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม   

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

 
5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน   

๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรมหลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน  

๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้   

๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสํานึกรักท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต   

๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต   

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการ
ปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายใน
การเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564) 

เทศบาลต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวดัพะเยา 

มิติ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
บาท 

งบประมาณ 
บาท 

งบประมาณ 
บาท 

1 .  ก า ร
สร้างสังคม
ที่ ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1.1 การสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝุ ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝุาย
สภาท้องถิ่นและฝุ าย
ป ร ะ จํ า ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(1) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริ ยธรรม  ผู้บริ หาร   พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง 

(2) มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลตําบลหงส์หิน 

(3) มาตรการ “เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 

(4) กิจกรรมให้ความรู้ เรื่ อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร
ของเทศบาลตําบลหงส์หิน 

 
 

50,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 

50,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 

50,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 

1.2 การสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 

(1) โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

(2) โครงการจัดงานประเพณี
สรงน้ําพระธาตุหงส์หิน 

(3) โครงการจัดงานสรงน้ําพระ
ธาตุคีรีศรีเวียงลอ 

(4) โครงการสืบสานประเพณี
พิธีบูชาพญาลอ 

(5) โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม และศา
สนพิธีท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
150,000 

 
150,000 

 
50,000 

 
20,000 

 
 

30,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
150,000 

 
150,000 

 
50,000 

 
20,000 

 
 

30,000 

 
150,000 

 
150,000 

 
50,000 

 
20,000 

 
 

30,000  

มิติท่ี 1 รวม 3 มาตรการ 1 กจิกรรม 6  
โครงการ 

450,000 450,000 450,000  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564) 
เทศบาลต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวดัพะเยา 

มิติ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
บาท 

งบประมาณ 
บาท 

งบประมาณ 
บาท 

2 .  ก า ร
บ ริ ห า ร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

(1) กิจกรรมประกาศเจตจํานง
ต่อต้ านการทุจริตของผู้ บริ หาร
เทศบาลตําบลหงส์หิน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

2.2  มาตรการสร้ า ง
ความ โปร่ ง ใส ในการ
ปฏิบัติราชการ 

(1) มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานเทศบาล
ตําบลหงส์หิน 

( 2 )  ม า ต ร ก า ร อ อ ก คํ า สั่ ง
มอบหมายของนายกเทศมนตรี
ตําบลหงส์หิน ปลัดเทศบาลตําบล
หงส์หินและหัวหน้าส่วนราชการ 

(3 )  กิ จกรรม “สร้ า งความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน” 

(4) กิจกรรม “ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี” 

(5) กิจกรรม “ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก” 

(6) กิจกรรม การจัดบริการ
สาธารณะและการบริการประชาชน
เพื่อความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
(7) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา 
วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ 

 
 

- 
 
 

 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 

 
 
- 
 
 

 
- 
 
 

20,000 

 
 

- 
 

 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 

 
 
- 
 
 

 
- 
 
 

20,000 

 
 

- 
 
 

 
- 

 
 

- 
 

 
- 
 
 

 
- 

 
 

 
- 
 
 

20,000 

 

2.3 มาตรการการใช้
ดุลพินิจและใช้อํานาจ
หน้ าที่ ใ ห้ เป็ น ไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

(1) โครงการปรับลดขั้นตอนการ
ให้บริการซ่อมไฟฟูาสาธารณะ 

(2) กิจกรรมลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

 (3) มาตรการการมอบอํานาจ
อนุมั ติ  อนุญาต  สั่ งการ เพื่ อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 
 

 
3,000 

 
- 
 
 
- 

 

 
3,000 

 
- 

 
 

- 

 
3,000 

 
- 
 
 
- 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564) 
เทศบาลต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวดัพะเยา 

มิติ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
บาท 

งบประมาณ 
บาท 

งบประมาณ 
บาท 

2 .  ก า ร
บ ริ ห า ร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.3 มาตรการการใช้
ดุลพินิจและใช้อํานาจ
หน้ าที่ ใ ห้ เป็ น ไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

(4) มาตรการมอบอํานาจของ
นายกเทศมนตรีตําบลหงส์หิน 

(5) มาตรการมอบอํานาจเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

(5) มาตรการการออกคําสั่ ง
มอบหมายของนายกมนตรีตําบล
หงส์หิน ปลัดเทศบาลตําบลหงส์หิน 
และหัวหน้าส่วนราชการ 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติยศ
แก่หน่วยงาน/บุคคลใน
การดําเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์

(1) กิจกรรมการยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ ์

(2) กิจกรรมการมอบประกาศ
เกียรติคุณแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 

(3) กิจกรรมยกย่องและเชิดชู
เกียรติคุณแก่บุคคล หน่วยงาน
องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาล
ตําบลหงส์หิน 

( 4 )  กิ จ ก ร ร ม เ ชิ ด ชู เ กี ย ร ติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

( 5 )  กิ จ ก ร ร ม เ ชิ ด ชู เ กี ย ร ติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

- 
 

- 
 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

 
 

- 
 

- 
 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

 
 

- 
 

- 
 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

 

2.5 มาตรการจัดการ 
ในกรณีได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

(1) มาตรการ “จัดทําข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ” 

( 2 )  กิ จ ก ร รม  “กา รจั ดทํ า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลหงส์หิน 

(3) กิจกรรมให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบที่ได้ดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลหงส์หิน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564) 
เทศบาลต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวดัพะเยา 

มิติ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
บาท 

งบประมาณ 
บาท 

งบประมาณ 
บาท 

  
(4) มาตรการ “ให้ความร่วมมือ

กับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐ
และองค์กรอิสระ 

    

2 .  ก า ร
บ ริ ห า ร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.5 มาตรการจัดการ 
ในกรณีได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

( 5 )  ม า ต ร ก า ร  “ แ ต่ ง ตั้ ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์" 

 (6) มาตรการ “ดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ ของเทศบาล
ตําบลหงส์หินว่าทุจริต และปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าที่ โดยมิ
ชอบ” 

(7) มาตรการ การจัดตั้งกล่อง
รับฟังความคิดเห็นและร้องเรียนร้อง
ทุกข์ ณ สํานักงานเทศบาลตําบล
หงส์หิน 

(8) มาตรการ การจัดทําเว็ป
ไซค์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ
เทศบาลตําบลหงส์หิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
- 
 
 
- 
 

 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 

- 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 

- 
 

 

มิติท่ี 2 รวม 12 มาตรการ 13 กิจกรรม 
2 โครงการ 

23,000 23,000 23,000 23,000 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564) 
เทศบาลต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวดัพะเยา 

มิติ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
บาท 

งบประมาณ 
บาท 

งบประมาณ 
บาท 

3. การ
ส่ ง เ ส ริ ม
บทบาทและ
การมี ส่ วน
ร่ ว ม ข อ ง
ภ า ค
ประชาชน 

3 . 1  จั ด ใ ห้ มี แ ล ะ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในชองทางที่ เป็นการ
อํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ การปฏิบัติ
ร า ชกา รต ามอํ า น า จ
ห น้ า ที่ ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

(1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบล
หงส์หิน ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน” 

(2) กิจกรรม “การออกระเบียบ
จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า รขอ ง
เทศบาลตําบลหงส์หิน” 

(3) กิจกรรม “อบรมให้ความรู้
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540” 

(4) มาตรการ “การเผยแพร่
ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ที่ สํ า คั ญ แ ล ะ
หลากหลาย” 

(5) กิจกรรม “การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล
ตําบลหงส์หิน และการรับ เรื่ อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  

(6) มาตรการ “จัดให้มีช่องทาง
ที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลตําบลหงส์หิน” 

(7) กิจกรรม เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารราคากลางทางประกาศ
และเวปไซค์ 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

 
- 

 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

 
- 

 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

 
- 

 

 

3.2 การรับฟั งความ
คิ ด เ ห็ น ก า ร รั บ แ ล ะ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ของประชาชน 

(1) โครงการพัฒนาคุณภาพ  
บู ร ณ า ก า ร  แ ผ น ชุ ม ช น  แ ล ะ
แผนพัฒนาสี่ปี ของเทศบาลตําบล
หงส์หิน 

(2) โครงการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี 

(3) มาตรการการดําเนินงาน
ศูนย์รับเรื่องเทศบาลตําบลหงส์หิน 

 
 

 

 
 
 

10,000 
 
- 

 
- 

 
 
 

10,000 
 
- 

 
- 

 
 
 
 

 
 
 

10,000 
 
- 
 
- 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564) 
เทศบาลต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวดัพะเยา 

มิติ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
บาท 

งบประมาณ 
บาท 

งบประมาณ 
บาท 

3. การ
ส่ ง เ ส ริ ม
บทบาทและ
การมี ส่ วน
ร่ ว ม ข อ ง
ภ า ค
ประชาชน 

3.2 การรับฟั งความ
คิ ด เ ห็ น ก า ร รั บ แ ล ะ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ของประชาชน 

(4) มาตรการกําหนดขั้นตอน/
กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข ์

( 5)  ม า ต ร ก า ร แ ก้ ไ ข เ ห ตุ
เ ดื อ ด ร้ อ น รํ า ค า ญ  ด้ า น ก า ร
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(6)  กิ จ ก ร รม  ร าย ง านผลกา ร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

3 .3  การส่ ง เ ส ริ ม ให้
ประชาชนมีส่ วนร่ วม
บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร ข อ ง
องค์ ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่น 

(1 )  มาตรการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(2) กิจกรรม ประชุมประชาคม
ตําบล ประจําปี 

(3 )  กิ จกรรม  ส่ ง เสริ มและ
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 

(4) มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
เ ปิ ด ซ อ ง ส อ บ ร า ค า  แ ล ะ
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

(5) กิจกรรม การประเมินผล
การปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลหงส์หิน 

(6) มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาล
ตําบลหงส์หิน 

( 7 )  ม า ต ร ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี 

 

 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
 

 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564) 
เทศบาลต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวดัพะเยา 

มิติ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
บาท 

งบประมาณ 
บาท 

งบประมาณ 
บาท 

  

8) มาตรการ การแต่งตั้ งตัว
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคา และคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

มิติท่ี 3 รวม 
11 มาตรการ 8 กิจกรรม 

2 โครงการ 
10,000 10,000 10,000  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564) 
เทศบาลต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวดัพะเยา 

มิติ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
บาท 

งบประมาณ 
บาท 

งบประมาณ 
บาท 

4 .  ก า ร
เสริมสร้ าง
แ ล ะ
ป รั บ ป รุ ง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบั ติ
ราชการของ
อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภ า ย ใ น ต า ม ที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกําหนด 

(1) กิจกรรมจัดทําแผนการ
ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น ป ร ะ จํ า ปี
งบประมาณ 

(2) กิจกรรมจัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน 

(3) กิจกรรมติดตามประเมิน
การควบคุมภายใน 

( 4 )  ม า ต ร ก า ร ติ ด ต า ม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 

4.2 มีการสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่ วน
ร่ ว ม ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามช่องทางที่
สามารถดําเนินการได้ 

(1) กิจกรรมการรายงานผลการ
ใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

(2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการรับ 
การจ่ าย  และการ ใ ช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของเทศบาลตําบลหงส์หิน 

( 3 )  กิ จ ก ร ร ม ก า ร จั ด
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน 

 
 
- 
 

 
- 
 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 

 
 

- 
 

 
- 
 
 
- 

 

4.3 การส่งเสรมิบทบาท
การตรวจสอบของสภา

ท้องถิ่น 

(1) กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
หงส์หิน 

(2) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลหงส์หิน ให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝุายบริหาร 

(3) กิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติ งานของสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลหงส์หิน 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

4.4 เสริมพลังการมีส่วน
ร่ ว ม ข อ ง ชุ ม ช น 
( Community)  แ ล ะ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

(1 ) มาตรการเฝูาระวังการ
คอร์รัปช่ันโดยภาคประชาชน 

( 2 )  กิ จ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ปู า ย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุจริต 

(3) มาตรการการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการ
ทุจริต 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564) 
เทศบาลต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวดัพะเยา 

มิติ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
บาท 

งบประมาณ 
บาท 

งบประมาณ 
บาท 

4 .  ก า ร
เสริมสร้ าง
แ ล ะ
ป รั บ ป รุ ง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบั ติ
ราชการของ
อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

มิติท่ี 4 รวม 3 มาตรการ 10 กิจกรรม - - -  
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกนการทุจริต 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1 โครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 การฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 

1. ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล 

2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติว่า มาตรฐานทาง
จริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวล
จริยธรรมที่กําหนดขึ้นในหมวดที่ ๕ และมาตรา ๗๘ (๔) บัญญัติให้พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพ่ือให้การพัฒนาราชการ
แผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็น
แนวทางการปฏิบัติราชการ 

2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑1 (พ.ศ.๒๕๕5 - ๒๕๕9)กําหนดวิสัยทัศน์   พันธ
กิจ วัตถุประสงค์และเปูาหมายแผนพัฒนา ฯ ข้อ 4.2เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกายใจ
สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 

2.3 แผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ.๒๕๕5 – ๒๕๕8) นโยบายที่ ๘ การบริหารจัดการที่ดี ระบุไว้ว่า
รัฐบาลจะพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีความพร้อมและกําลังคนที่
มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล มีความคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดความเป็นธรรมในการให้บริการสาธารณะส่งเสริมนโยบายการกระจาย
อํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสามารถให้บริการสาธารณะที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และจะปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทั้งระบบให้มีความทันสมัย ภายใต้
หลักนิติธรรมและความเสมอภาค ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินโยบายสาธารณะและร่วมใน
กระบวนการยุติธรรมภายใต้หลักการยุติธรรมชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
จากทางราชการ และสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวางรวดเร็ว ถูกต้อง ทั่วถึง และเป็นธรรม เพ่ือให้เกิด
การบริหารราชการแผ่นดินที่ดีและ “๘.๑.2 บุคลากรภาครัฐมีขีดความสามารถสูงขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ 

2.4 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน 
๒๕๕๓ “การทําความดีนั้น แม้จะไม่มีใครรู้เห็น แต่ก็จําเป็นต้องทํา เพ่ือให้ผลดีที่เกิดขึ้นยิ่งเพ่ิมพูนและแผ่ขยาย
กว้างออกไป เป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงที่แท้ แก่ตน แก่ส่วนรวม ตลอดถึงชาติบ้านเมืองพร้อมทุกส่วน 
ข้าราชการทุกคนจึงต้องตั้งใจให้หนักแน่นเที่ยงตรง ที่จะกระทําความดีทั้งในการประพฤติตนและการปฏิบัติงาน
ด้วยความอุตสาหะเสียสละ โดยไม่หวั่นไหวย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา หรือความลําบากเหนื่อยยาก”และพระบรม
ราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ “งาน
ราชการทุกอย่าง ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ง่ายหรือยาก ย่อมมีความสําคัญอยู่ในงานของแผ่นดินด้วยกันทั้งสิ้น อีกทั้งงาน
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ทุกด้านทุกสาขาย่อมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เป็นปัจจัยเกื้อกูลส่งเสริมกันและกันอยู่ ข้าราชการทุกคน ทุกฝุาย ทุก
ระดับ จึงต้องไม่ถือตัวแบ่งแยกกัน หากต้องพิจารณาให้เห็นความสําคัญของกันและกัน แล้วร่วมงานประสาน
สัมพันธ์กัน ด้วยความเป็นมิตร ด้วยความเข้าใจเห็นใจกัน และด้วยความเมตตาปรองดองกันงานของแผ่นดินทุก
ส่วน จักได้ดําเนินก้าวหน้าไปพร้อมเสมอกัน และยังประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือความเจริญมั่นคง ให้เกิดแก่บุคคล 
แก่งาน และแก่ส่วนรวมได้แท้จริง.” 

2.5 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕2 เทศบาลตําบลหงส์หินได้จัดทําประกาศประมวลจริยธรรม เพ่ือเป็น
แนวทางในการดําเนินงาน ทั้งนี้เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตําบล
หงส์หินทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ทรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการที่ดี 
เป็นที่ศรัทธา เชื่อถือไว้วางใจ ยกย่องและชื่นชมของสังคม และประชาชนทั่วไป จํานวน 4 หมวด29 ข้อ โดย
เทศบาลตําบลหงส์หินมีความคาดหวังว่า ข้าราชการ พนักงานจ้างทุกท่านจะปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมที่
เทศบาลได้กําหนดขึ้น 

เทศบาลตําบลหงส์หิน กําหนดจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร  พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง ขึ้น เพื่อพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเจ้าหน้าที่ผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้สามารถเป็น
ผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงานและนําไปสู่การพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศนําชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทุกระดับ ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้าน
วินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมายกฎและระเบียบเห็นความสําคัญและ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

3.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทุกระดับ มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม 
และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

3.3 เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับผู้บริหารพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างทุกระดับ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
ทํางานให้มคีุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

3.4 เพ่ือให้ผู้บริหารพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

3.5 เพ่ือให้ความรู้เรื่องระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องสําหรับการปฏิบัติงาน 

3.6 เพ่ือให้ข้าราชการลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างรู้จักการทํางานเป็นทีมเกิดความรักสามัคคีภายใน
องค์กร 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

4.1 ผู้บริหารท้องถิ่นจํานวน5คน 
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4.2 พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจําพนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการของเทศบาลตําบลหงส์
หินจํานวน64คนรวมทั้งสิ้น69คน 

5. วิธีการด าเนินงาน 

5.1 ขออนุมัติโครงการ 

5.2 ประสานงานกับกลุ่มเปูาหมายวิทยากรสถานที่ดําเนินการอบรม 

5.3 ดําเนินการจัดโครงการ ตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ 

5.4 ประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังอบรมและรายงานสรุปผลการดําเนินงานเสนอให้ผู้บริหาร
ทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

7. วิธีการฝึกอบรม 

การบรรยาย  กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ 

8. สถานที่ด าเนินการ  

ห้องประชุมเทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ฝุายอํานวยการ สํานักปลัด  เทศบาลตําบลหงส์หินอําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

10. งบประมาณด าเนินการ  

50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

๑1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกระดับ สามารถนําหลักคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถเป็นผู้นําด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในองค์กรได้อย่างสร้างสรรค์ 

11.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกระดับ สามารถใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความสามัคคีปรองดองความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน และสามารถประสานประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุ เปูาหมาย
ของหน่วยงานได้ อันจะนํามาซึ่งประโยชน์สุขของประเทศชาติ และประชาชน 

๑1.๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายที่
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

๑1. ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจํานวน 60คนผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
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12. ผลลัพธ์ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจํานวน 60 คน ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีคุณลักษณะเป็น
พนักงานเทศบาลยุคใหม่ที่ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม มีคุณธรรม และจริยธรรม มีหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจในการดําเนินชีวิต และการทํางานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมาย
ของแต่ละหน่วยงาน 

๑3. การประเมินผล 

จะประเมินผลการฝึกอบรมใน ๒ ส่วน คือประเมินผลการเรียนรู้ก่อนการฝึกอบรม และประเมินผลการ
เรียนรู้หลังจากการฝึกอบรมรวมทั้งประเมินจากพฤติกรรมและปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้
แบบสอบถามและการสังเกตพฤติกรรม 
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1.1.2 มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลหงส์หิน” 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลหงส์หิน” 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2552 โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระทํา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจั งหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 
กําหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล  มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม, มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน, ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ
รวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง, มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ 
สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และ
กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการ
แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่และไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดย
อนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลตําบล
หงส์หิน จึงได้จัดทํามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมือง
และฝุายประจําทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการ
อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติการปฏิบัติหน้าที่ในการยึดหลักตามมาตรฐานทางจริยธรรม  

 2. เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององค์กรให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป และสร้างความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  

 3. เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อํานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามลําดับ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทั่วไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. แต่งตั้งคณะทํางานปรับปรุงประมวลจริยธรรม 

 2. ประชุมคณะทํางานฯ 

 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่านิยมสําหรับองค์กร    ที่
ต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 4. จัดทําเป็นคู่มือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแก่บุคลากร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน  

 5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ เพ่ือมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ  

 6. ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2664 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 ฝุายปกครอง สํานักปลัด เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง ฝุายบริหาร ฝุายสภาท้องถิ่น และฝุายพนักงาน 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 2. บุคลากรในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของ
องค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
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1.1.3 มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล  

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุ่งสู่การ
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดย
ต้องได้รับความร่วมมือจากฝาุยการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของ
ชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปาูหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 
2564  

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น เทศบาลตําบลหงส์
หิน จึงได้จัดทําโครงการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมต่อต้าน
การทุจริตให้แก่ภาคประชาชน และการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังการทุจริตให้แก่ประชาชน 

4. เป้าหมาย 

 ประชาชนในพื้นท่ี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ  

 2. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  ให้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต 

 4. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตชุมชน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ฝุายปกครอง สํานักปลัด เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
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 1.  มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ 

 2.  มีการผลิตสื่อเผยแพร่การสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 

 3.  มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในชุมชน 

 4. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
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1.1.4 การให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรของเทศบาลต าบลหงส์หิน 

1. ชื่อโครงการ : ให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรของเทศบาลต าบลหงส์หิน 

2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง การกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระทําความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) 
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้ น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอํานาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง ความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  

 ดังนั้น เทศบาลตําบลหงส์หิน จึงได้ดําเนินให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรของเทศบาล
ตําบลหงส์หิน เพ่ือปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 2. เพื่อปูองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 3. เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพ่ือปูองกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทั่วไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

6. วิธีการด าเนินการ 

 1. แต่งตั้งคณะทํางานเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 

 2. ประชุมคณะทํางานฯ 

 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและจัดการ
ปูองกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  ทั้งในส่วนของขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน 
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 4. จัดทําคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 5. จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  และใช้
แอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ในการทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 

 6. จัดทํารายงานผล และข้อเสนอแนะของคณะทํางานฯ ในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อ
สาธารณชน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ฝุายปกครอง สํานักปลัด เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้รับเกียรติบัตร
ระดับพ้ืนฐานจากการทดสอบความรู้ความเข้าใจจากแอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช.  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จํานวนบุคลากรทั้งหมดในองค์กร 

 2. คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 3. รายงานผลและข้อเสนอแนะในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชน 

1.2.1 จัดงานประเพณีลอยกระทง 

1.  ชื่อโครงการ : จัดงานประเพณีลอยกระทง  

2.  หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542หมวด2การกําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะมาตรา16 ให้เทศบาล เมือง
พัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496ส่วนที่ 3 หน้าที่ของเทศบาล บทที่ 1 เทศบาลตําบล
มาตรา50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตเทศบาล (8)บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ประกอบกับหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0313.4 / ว 1347ลงวันที่19พฤษภาคม2541และ  หนังสือด่วนที่สุดกระทรวงการคลังที่กค 0526.7  / ว 
129ลงวันที่14ตุลาคม2539เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

ประเพณีลอยกระทง ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือถ้าเป็นปฎิทิน
จันทรคติล้านนาจะตรงกับเดือนยี่ และหากเป็นปฎิทินสุริยคติจะราวเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ช่วงนี้เป็นช่วงต้น
ฤดูหนาวและอยู่ในช่วงน้ําหลาก มีน้ําอิงเต็มฝั่ง ซึ่งประเพณียี่เป็งแต่ละพ้ืนที่ทางภาคเหนือจะจัดให้มีการลอย
กระทงและลอยโคม ขึ้นไปบนท้องฟูา เพ่ือบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นการขอขมาแก่พระแม่คงคา อีกด้วย 

ปัจจุบันประเพณีลอยกระทงมีการจัดงานกันแทบทุกจังหวัด ถือเป็นงานประจําปีที่สําคัญ เพ่ือเป็นการ
แสดงความเคารพ สักการะ บูชา ขอขมาแม่น้ําคงคา เทศบาลตําบลหงส์หิน ร่วมกับ กํานันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน 
โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลหงส์หิน ประชาชนในพ้ืนที่ ได้มีกําหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงเป็นประจําทุกปี 
เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย โดยภายในงาน ได้จัด
กิจกรรมสร้างความสามัคคีในชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการเก่ียวกับประวัติลอยกระทง กิจกรรมทํากระทงเล็กโดย
ใช้วัสดุธรรมชาติ กิจกรรมทําโคมลอย การประกวดกระทงเล็กทั้ง 13 หมู่บ้าน การแห่กระทงเล็ก และการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มผู้สูงอายุตําบลหงส์หิน เด็กนักเรียนในเขตตําบลหงส์หิน ซึ่งนับวันกิจกรรมเหล่านี้เริ่มสูญ
หายไปจากวิถีชีวิตของคนปัจจุบัน เทศบาลตําบลหงส์หิน ได้เล็งเห็นความสําคัญของการสืบสานวัฒนธรรม จึงได้
จัดทํากิจกรรมงานลอยกระทง ขึ้น 

 

3.วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้เด็ก  เยาวชน ประชาชน ตระหนัก เห็นคุณค่าและความสําคัญของวัฒนธรรมไทย ทําให้เกิด
ความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน 

3.2 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนและส่วนราชการในพ้ืนที่ตําบลหงส์หินร่วมกันรักษาประเพณีที่มีมาแต่
สมัยโบราณ 

3.3 เพ่ือเผยแพร่ ความรู้ทางด้านประเพณีท้องถิ่น และสนับสนุน ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ภายในท้องถิ่น 
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3.4 เพ่ืออนุรักษ์ ถ่ายทอดความรู้และสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง การประดิษฐ์
กระทงเล็กจากวัสดุธรรมชาติ และการทําโคมลอย เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนทั่ วไป ได้
ร่วมกันอนุรักษ์ภูมปัญญาท้องถิ่นเอาไว้ให้คงสืบต่อไป 

4.เป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตตําบลหงส์หิน ผู้ที่สนใจ กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชนคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลหงส์หิน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหงส์หิน และเจ้าหน้าที่
เทศบาลตําบลหงส์หิน และส่วนราชการอ่ืนๆ ในเขตเทศบาลตําบลหงส์หิน ประประชาชนในพื้นท่ี ทั้ง 13 หมู่บ้าน  

5.  วิธีด าเนินงาน 

5.1 ประชุมหารือผู้บริหาร คณะกรรมการ และท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

5.2 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 

5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5.4 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 

5.5 ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

5.6 สรุปผลการดําเนินงาน พร้อมแนวทางการแก้ไข รายงานผลการดําเนินงานต่อผู้บริหาร 

6. สถานที่ด าเนินงาน 

บริเวณลานเอนกประสงค์วัดบ้านพวงพยอม หมู่ 5,9 ตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564    

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

8.1 งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝุายอํานวยการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลหงส์หิน ตําบลหงส์หิน 
อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

8.2 สภาวัฒนธรรมตําบลหงส์หิน 

9. งบประมาณ 

50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 เด็ก เยาวชน ประชาชน ตระหนัก เห็นคุณค่าและความสําคัญของวัฒนธรรมไทย ทําให้เกิด ความ
สมัครสมานสามัคคีในชุมชน 

10.2 สามารถส่งเสริมให้ประชาชนและส่วนราชการในพ้ืนที่ตําบลหงส์หินร่วมกันรักษาประเพณีที่มีมา
แต่สมัยโบราณ  

10.3 สามารถเผยแพร่ความรู้ทางด้านประเพณีท้องถิ่น และสนับสนุน ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น 
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10.4 สามารถถ่ายทอดความรู้และสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง การประดิษฐ์กระทง
เล็กจากวัสดุธรรมชาติ และการทําโคมลอย เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรวมทั้ง ประชาชน ทั่วไป ได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้ให้คงสืบต่อไป 
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1.2.2 การจัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุหงส์หิน   

1. ชื่อโครงการ :โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุหงส์หิน   

2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2542หมวด2การกําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะมาตรา16ให้เทศบาล เมืองพัทยา 
และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นของตนเอง (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496ส่วนที่ 3 หน้าที่ของเทศบาล บทที่ 1 เทศบาลตําบล
มาตรา50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตเทศบาล (8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นประกอบกับหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0313.4 / ว 1347ลงวันที่19  พฤษภาคม2541หนังสือด่วนที่สุดกระทรวงการคลังที่ กค 0526.7 / ว 129
ลงวันที่14ตุลาคม2539เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.4/ ว 
3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการจัดงานต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

พระธาตุหงส์หิน เปรียบเสมือนสัญลักษณ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของตําบลหงส์หิน มาช้านาน เป็น
สถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของราษฎรในเขตพ้ืนที่ตําบลหงส์หินและประชาชนพ้ืนที่ใกล้เคียงในทุกๆปีที่ตรงกับวันวิ
สาขบูชา วันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8 เป็ง (ทางเหนือ) ประชาชนจะร่วมกันจัดงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุหงส์หินขึ้น 
เพ่ือเป็นการสักการะบูชาองค์พระธาตุหงส์หิน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่พระธาตุหงส์หิน โดยมีความเชื่อว่า หลังจากที่มี
การจัดประเพณีสรงน้ําพระธาตุหงส์หินไปแล้ว จะทําให้ฝนตกตามฤดูกาล ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่ดี และ
ประชาชนอยู่ดีมีสุข ปราศจากภัยธรรมชาติต่างๆ  ร่วมกันนําเครื่องสังเวยมาถวายแก่องค์เจ้าหงส์หิน และนิมนต์
พระสงฆ์มาเจริญพุทธมนต์ เพ่ือเป็นศิริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมงาน และบุคคลที่มีความเลื่อมใส ศรัทธาพระธาตุหงส์หิน 
อีกท้ังการจัดงานสรงน้ําพระธาตุหงส์หินยังเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
อันดีงามของท้องถิ่น ที่ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาแต่ช้านาน และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่เกิดความรักความ
สามัคคี ในการร่วมกันอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการจัดประเพณีสรงน้ําพระธาตุ
หงส์หิน ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประชาชนในพ้ืนที่
ตําบลหงส์หิน อีกทั้งผู้ที่มาร่วมงานสรงน้ําพระธาตุหงส์หินบางส่วนเป็นคนต่างถิ่น ต่างตําบล และต่างอําเภอ 
เนื่องจากบุคคลเหล่านั้นมีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อหงส์หิน และพระธาตุหงส์หิน 

ด้วยเหตุผลนี้ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดําเนินการจัดงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุห งส์หิน เพ่ือ
เป็นการในการอนุรักษ์ สืบสานขนมธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงสืบต่อไป โดยใช้
งบประมาณท่ีตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตําบลหงส์หิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
– 2564 

 

 

3.วัตถุประสงค์ 
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3.1 เพ่ือเป็นการสืบสาน และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงสืบไป 

3.2 เพ่ือเป็นการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและเป็นการสร้างความสามัคคีร่วมกันในการสักการบูชาสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวตําบลหงส์หิน 

3.3 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประจําตําบลหงส์หิน ให้บุคคลทั่วไปได้รู้จัก และเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน 

4. เป้าหมาย 

ประชาชนตําบลหงส์หิน ทั้ง 13 หมู่บ้าน ส่วนราชการต่างๆ และประชาชนในตําบลใกล้เคียงเข้าร่วมพิธี  

5. วิธีด าเนินการ 

5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 

5.2 ประชุมหารือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ 

5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5.4 จัดเตรียมสถานที่ 

5.5 ดําเนินกิจกรรมสรงน้ําพระธาตุหงส์หินตามกําหนดการ 

5.6 สรุปผลการดําเนินงาน พร้อมแนวทางการแก้ไข และรายงานผลการดําเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                          

6. สถานที่ด าเนินงาน 

ลานพระธาตุหงส์หิน  หมู่ที่  11  ตําบลหงส์หิน  อําเภอจุน  จังหวัดพะเยา 

7. ระยะเวลา ในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 

150,000.00 บาท ( หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) 

9 .ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝุายอํานวยการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลหงส์หิน  ตําบลหงส์หินอําเภอ
จุน จังหวัดพะเยา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 สามารถอนุรักษ์และสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงสืบไป 

10.2 มีการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและเป็นการสร้างความสามัคคีร่วมกันในการสักการบูชาสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวตําบลหงส์หิน  

10.3 สามารถประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประจําตําบลหงส์หิน ให้บุคคลทั่ วไปได้รู้จัก และเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน 
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1.2.3 การจัดงานสรงน้ าพระธาตุคีรีศรีเวียงลอ 

1.  ชื่อโครงการ : โครงการจัดงานสรงน้ าพระธาตุคีรีศรีเวียงลอ 

2.  หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2542หมวด2การกําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะมาตรา16 ให้เทศบาล เมือง
พัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (11) การบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496ส่วนที่3หน้าที่ของเทศบาลบทที่1เทศบาลตําบล
มาตรา50ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตเทศบาล (8)บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ประกอบกับหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0313.4 /ว 1347ลงวันที่19พฤษภาคม  2541หนังสือด่วนที่สุดกระทรวงการคลังที่  กค 0526.7 / ว 129
ลงวันที่14ตุลาคม2539เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

ด้วยพระธาตุคีรีศรีเวียงลอ เป็นพระธาตุที่ราษฎรในตําบลหงส์หิน เคารพนับถือ มาช้านานโดยทุกปี  ผู้นํา
หมู่บ้าน และราษฎรในตําบลหงส์หิน จะกําหนดให้มีการจัดงานพิธีสรงน้ําพระธาตุคีรีศรีเวียงลอขึ้น ในวันขึ้น8ค่ํา
เดือน6เพ่ือเป็นการแสดงความเคารพ สักการะพระธาตุคีรีศรีเวียงลอ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่พระธาตุคีรีศรีเวียงลอ และ
เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่นที่ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาแต่ช้า
นาน นอกจากนี้ยังแสดงถึงความร่วมมือร่วมมือร่วมใจของคนในครอบครัวและชุมชน ที่มาร่วมสักการบูชาองค์พระ
ธาตุคีรีศรีเวียงลอ พร้อมกับนํา ขมิ้น ส้มปุอย น้ําอบน้ําหอม มาสักการะองค์พระธาตุ และนําเครื่องสังเ วยมา
บวงสรวงเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ปกปูองดูแลรักษา ตลอดจนการรับศีล รับพรจากพระสงฆ์เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ผู้
ที่มาร่วมงานอีกด้วย 

ดังนั้นเพื่อเป็นการ สักการบูชาพระธาตุที่ชาวตําบลหงส์หินเคารพนับถือ และเพ่ือเป็นการอนุรักษ์  สืบสาน
ประเพณีภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และผู้ร่วม
กิจกรรมในการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาขององค์พระธาตุจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านที่มาให้ความรู้อีก
ด้วย จึงได้กําหนดจัดงานสรงน้ําพระธาตุคีรีศรีเวียงลอ ขึ้น   

3.  วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือสืบสาน และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้สืบต่อไป 

3.2 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เกิดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เวียงลอพร้อมทั้ง
ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.3 เพ่ือแสดงถึงความสมานสามัคคีของประชาชนในตําบลหงส์หิน    

4. เป้าหมาย 

ประชาชนในหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ตําบลหงส์หิน และตําบลใกล้เคียง   
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5. วิธีด าเนินการ 
 

5.1 ประชุมผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรึกษาหารือ การจัดกิจกรรม และเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ
โครงการ 

5.2 นายกเทศมนตรีตําบลหงส์หินอนุมัติโครงการ ประสานงานกับผู้นําหมู่บ้าน 

5.3 จัดเตรียมสถานที่ 

5.4 ดําเนินกิจกรรมสรงน้ําพระธาตุคีรีศรีเวียงลอ ตามกําหนดกา 

6. สถานที่ด าเนินการ 

 โบราณสถานเวียงลอ หมู่ที่ 7 ตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝุายอํานวยการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลหงส์หินอําเภอจุนจังหวัด
พะเยา 

9. งบประมาณ 

5,000.00บาท(ห้าพันบาทถ้วน)   

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 สามารถสืบสาน และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้สืบต่อไป 

10.2 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เกิดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เวียงลอพร้อมทั้ง
ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10.3 เป็นการแสดงถึงความสมานสามัคคีของประชาชนในตําบลหงส์หิน 
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1.2.4 การสืบสานประเพณีปู่จาพญาลอ 

1. ชื่อโครงการ :โครงการสืบสานประเพณีปู่จาพญาลอ  

2. หลักการและเหตุผล 

เวียงลอเป็นเมืองโบราณที่สันนิษฐานว่ามีอายุไม่ต่ํากว่า 900ปี มาแล้ว มีเขตการปกครองรวมกัน 2 
ตําบล คือ ตําบลหงส์หิน และตําบลลอ ซึ่งตําบลหงส์หิน ได้แยกจากตําบลลอ เมื่อปี พ.ศ.2519 แต่ยังมีแหล่ง
ประวัติศาสตร์ เมืองโบราณเวียงลอ ที่ร่วมกันดูแล รักษาร่วมกัน โดยทุกๆปี ช่วงเดือนเมษายนชาวตําบลหงส์หิน 
และตําบลลอ จะร่วมกันจัดพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ที่ครองเมืองเวียงลอ ซึ่งประชาชนทั้งสองตําบล จะแต่งกายชุด
โบราณ ตกแต่งขบวนเครื่องสูง น้ําอบน้ําหอม ดอกไม้ ธูปเทียน ถวายองค์กษัตริย์ที่ครองเมืองเวียงลอ และยึดถือ
เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา และงานประเพณีปูจาพญาลอ ประจําปี 2558 นี้ ทุกภาคส่วนในอําเภอจุน 
ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว โบราณสถานเวียงลอ และของดี
ของแต่ละตําบล ตามมติที่ประชุมการจัดงานประเพณีปูุจาพญาลอประจําปี 2558 ครั้งที่ 4/2558  วันศุกร์ที่ 
20 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลตําบลเวียงลอ (บ้านปางปูอม) และคําสั่งอําเภอจุน ที่ 
79/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประเพณีปูุจาพญาลอ ประจําปี 2558 (เพ่ิมเติม) โดยมีมติให้
เทศบาลตําบลหงส์หิน ร่วมกับประชาชนในเขตตําบลหงส์หินร่วมขบวน อดีตเจ้าเมืองลอ และสัญลักษณ์ของดี
ตําบลต่างๆ ซึ่งในขบวนประกอบด้วย ขบวนเครื่องสูง และสัญลักษณ์ หรือของดีประจําตําบล เพ่ือเป็นการเผยแพร่
ชื่อเสียง เอกลักษณ์หรือของดีภายในตําบลให้รู้จักอย่างแพร่หลาย 

เทศบาลตําบลหงส์หิน ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในขบวนแห่ ของเจ้าเมืองขุนผาเรืองหาญ ร่ วมกับ
ประชาชนในเขตตําบลหงส์หิน และได้นําของดีตําบลหงส์หิน เช่นผักปลอดสารพิษ ข้าวเกษตรอินทรีย์ ปลอด
สารพิษ และวิถีชีวิตของชาวตําบลหงส์หิน ซึ่งเป็นการ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกลักษณ์ และของดีของชาว
ตําบลหงส์หินให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักมากยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน และขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542หมวด2การกําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะมาตรา16ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (11)การบํารุงรักษาศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496ส่วน
ที่ 3 หน้าที่ของเทศบาล บทที่ 1 เทศบาลตําบลมาตรา50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหน้าที่ต้อง
ทําในเขตเทศบาล (8)บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ประกอบกับ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 / ว 1347ลงวันที่19พฤษภาคม2541และหนังสือด่วน
ที่สุดกระทรวงการคลังที่กค 0526.7 / ว 129ลงวันที่14ตุลาคม2539เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่ างๆ
ดังนั้นเทศบาลตําบลหงส์หิน จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดําเนินการตามโครงการสืบสานประเพณีปูุจา
พญาลอ 

3.วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนในตําบลหงส์หิน และตําบลลอ เกิดความภาคภูมิใจและร่วมกันอนุรักษ์และ
สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมงานปูุจาพญาลอ 

3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อันส่งผลให้เกิด
รายได้ที่มาจากการท่องเที่ยวให้กับคนในชุมชนได้ 
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3.3 เพ่ือสร้างความปรองดอง สามัคคี ของชุมชนในพ้ืนที่ตําบลหงส์หิน ตําบลลอ ในการหวงแหนอนุรักษ์
แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ให้คงอยู่กับคนรุ่นหลัง ต่อไป 

4. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตําบลหงส์หิน และ
ประชาชนตําบลหงส์หินที่เข้าร่วมงานประมาณ100คน 

5.  วิธีด าเนินการ 

5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 

5.2 ประชุมหารือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ 

5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5.4 จัดเตรียมขบวน 

5.5 ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

4.6 สรุปผลการดําเนินงาน พร้อมแนวทางการแก้ไข และรายงานผลการดําเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

6. สถานที่ด าเนินงาน 

วัดศรีปิงเมือง ตําบลลอ อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝุายอํานวยการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลหงส์หิน ตําบลหงส์หินอําเภอ
จุน จังหวัดพะเยา 

9.งบประมาณ 

20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)                                                                                                   

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในตําบลหงส์หิน และตําบลลอ เกิดความภาคภูมิใจและร่วมกันอนุรักษ์
และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมงานปูุจาพญาลอ 

10.2 ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อันส่งผลให้เกิด
รายได้ที่มาจากการท่องเที่ยวให้กับคนในชุมชนได้ 

10.3 สามารถสร้างความสามัคคี ปรองดอง  ของชุมชนในพ้ืนที่ตําบลหงส์หินตําบลลอ ในการหวงแหน
อนุรักษ์ แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ให้คงอยู่กับคนรุ่นหลัง ต่อไป 
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1.2.5 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม ศาสนพิธีท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม ศาสนพิธีท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 หมวด 2 การกําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมือง
พัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ส่วนที่ 3 หน้าที่ของเทศบาล (8) บํารุงศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ประกอบกับหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/4122 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

การประกอบพิธีกรรมต่างๆ ในประเทศไทย ที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล บางพิธีกรรมเกี่ยวข้องกับศาสนา
พราหมณ์ บางพิธีกรรมเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ บางพิธีกรรมเกี่ยวข้องกับศาสนาอ่ืนๆ ซึ่งมาอยู่หลากหลายความ
เชื่อของแต่ละท้องถิ่น ทําให้การประกอบพิธีกรรมต่างๆ ปฏิบัติไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จนทําให้ศาสนพิธี ได้
มีการผิดแผกไปจากพิธีการที่ทางราชการหรือทางมหาเถรสมาคมกําหนดขึ้นไปมาก  

เทศบาลตําบลหงส์หิน มีบทบาทและภารกิจอีกประการหนึ่ง คือ การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาติ และให้บุคลากร ที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
นําไปเผยแพร่ในท้องถิ่นของตนได้ ทําให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจพิธีกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมได้ดี
ยิ่งขึ้น ทําให้เกิดความเจริญในจิตใจ มีความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน สังคม และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
แก่เยาวชนรุ่นหลัง ต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนําไปเผยแพร่ในท้องถิ่น
ของตนเองได ้

3.2 เพ่ือสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติกิจกรรมด้านศาสนพิธีให้เป็นแบบแผนและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

3.3 เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมต่อการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม 

3.4 เพ่ือรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และนําข้อมูลมาจัดทําเป็นองค์ความรู้ให้บุคคลที่สนใจสืบค้นหา
ข้อมูล 

4. เป้าหมาย 

คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตําบลหงส์หิน ประธานผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุตําบลหงส์หิน จํานวน 60 คน 

5. วีด าเนินการ 
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5.1 ทําหนังสือแจ้งประชุม ได้แก่ คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตําบลหงส์หิน ประธานผู้สูงอายุคณะ
เจ้าหน้าที่ผู้บริหารเทศบาลตําบลหงส์หิน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมวางแผนปรึกษาหารือในการจัดทําโครงการ 

5.2 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ เสนอต่อผู้บริหารเทศบาลตําบลหงส์หิน 

5.3 ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยากร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดฝึกอบรม และอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการอบรม 

5.4 ประชาสัมพันธ์และแจ้งกลุ่มเปูาหมายเข้ารับการอบรมให้เข้าร่วมการอบรม 

5.5 ดําเนินการจัดอบรมโครงการฯตามวันและเวลาที่กําหนดไว้ ตามเนื้อหาที่กําหนดไว้ดังนี้ 

5.5.1 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมต่อการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม 

5.5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5.5.3 การปฎิบัติตามพิธีการ – พิธีกรรมที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนา 

5.5.4 การระดมความคิดเห็นและการนําเสนอข้อมูล วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจําวันของคนในชุมชน 

5.5.5 การสรุปผลการฝึกอบรม 

5.5.6 สรุปผลการดําเนินงาน พร้อมแนวทางการแก้ไขและรายงานผลการดําเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

6. สถานที่ด าเนินการ 

เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝุายอํานวยการ สํานักปลัด ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตําบลหงส์หิน  

อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

9. งบประมาณ 

30,000.00บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน )  

 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนําไปเผยแพร่ในท้องถิ่นของ
ตนเองได ้

10.2 สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติกิจกรรมด้านศาสนพิธีให้เป็นแบบแผนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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10.3 สร้างความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมต่อการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม 

10.4 สามารถรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และนําข้อมูลมาจัดทําเป็นองค์ความรู้ให้บุคคลที่สนใจสืบ
ค้นหาข้อมูล 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

2.1.1 การประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลหงส์หิน 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการการประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตําบลหงส์หิน 

2. หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 3  (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)  ซึ่งมุ่ง
สู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต  ทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ    ธรรมาภิบาลที่
สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ ในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งปัจจุบันมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 7,852 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้
โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจ
จากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไก
สําคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนําไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทํา
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่  ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิน่ 

เทศบาลตําบลหงส์หิน จึงได้เห็นถึงความสําคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่น
เอง ซึ่งจะเป็นกลไกที่สําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยได้ยึดถือ
หรือมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ผู้บริหารจึงได้ดําเนินการจัดทํามาตรการการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเป็นการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างเห็นเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
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2. เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่การ
รับรู้ของสาธารณชน  

4. เป้าหมาย 

 1. การประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2. แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. ผู้บริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพ่ือปูองกันการทุจริตและต้านการทุจริต  

 2. แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

 3. จัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

 4. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตต่อสาธารณชน 

 5. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

 6. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ฝุายปกครอง สํานักปลัด เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. ผู้บริหารได้แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นเป็นรูปธรรม 

 2. แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564) 41 
 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1 การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานเทศบาลต าบลหงส์หิน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานเทศบาลตําบลหงส์หิน 

2. หลักการและเหตุผล 

 พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นบุคลากรที่มีความสําคัญต่อ
องค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กร และประชาชน  การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัย
สําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทํางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการ
ทํางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้  ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือ
นําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการบริหารราชการในองค์กร ผู้บริหารได้ให้ความสําคัญกับการบริหารงาน
บุคคลและกิจการสภาให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และ
ตรวจสอบการทํางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อเป็นการแสดงเจตจํานงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม และกฎหมายของผู้บริหารให้
ปรากฏชัดเจน  

 2. เพื่อกําหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการทํางาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตําแหน่ง และ
มอบหมายงาน 

อย่างเป็นธรรม 

 3. เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 

 4. เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีแนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ และปูองกันการได้รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานเทศบาลตําบลหงส์หิน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. ผู้บริหารกําหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบริหารงานบุคคล 

 2. แต่งตั้งคณะทํางาน 

 3. จัดทํามาตรการ แนวทางปฏิบัติในการทํางานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 4. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของบุคลากรในองค์กร  
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 5. ประกาศเผยแพร่มาตรการ 

 6 กํากับติดตามการดําเนินการตามมาตรการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ฝุายปกครอง สํานักปลัด เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

 2. แนวทางปูองกันการได้รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระบียบ 

 3. กลไกให้เจ้าหน้าที่สามารถเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 

 4. ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 80 % 

 5. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564) 43 
 

2.2.2 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน ปลัดเทศบาลต าบลหงส์
หินและหัวหน้าส่วนราชการ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศบาลตําบลหงส์หิน และหัวหน้าส่วนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ
ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการ
สั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการ
ให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทํา
การทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 

 เพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การบริหาร
ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับ
ราชการ และมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่ง
หรือการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึง
จําเป็นต้องมีมาตรการออกคําสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ  

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

 2. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 

 3. เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 

 4. เพ่ือปูองกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ  

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
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 เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. ประชุมมอบนโยบาย/แนวทางในการมอบหมายงาน 

 2. จัดทําคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่ง
การ 

 2. จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 

 3. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

 4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ฝุายปกครอง สํานักปลัด เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีตําบลหงส์หิน และหัวหน้าส่วนราชการ 

 2. คําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 

 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
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2.2.3 การสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

2. หลักการและเหตุผล 

 พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลหงส์หิน เป็นบุคลากรที่มีความสําคัญต่อ
องค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อ
องคก์ร และประชาชน  การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัย
สําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทํางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการ
ทํางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้  ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือ
นําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการบริหารราชการในองค์กร ผู้บริหารได้ให้ความสําคัญกับการการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และ
ตรวจสอบการทํางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อเป็นการแสดงเจตจํานงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม และกฎหมายของผู้บริหารให้
ปรากฏชัดเจน  

 2. เพ่ือกําหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการทํางาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตําแหน่ง และ
มอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 

 3. เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 

 4. เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีแนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้และปูองกันการได้รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ  

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 ผู้บริหารกําหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 6.2 แต่งตั้งคณะทํางาน 

 6.3 จัดทํามาตรการ แนวทางปฏิบัติในการทํางานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 6.4 เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของบุคลากรในองค์กร  

 6.5 ประกาศเผยแพร่มาตรการ 

 6.6 กํากับติดตามการดําเนินการตามมาตรการ  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ฝุายปกครอง สํานักปลัด เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 10.2 แนวทางปูองกันการได้รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระบียบ 

 10.3 กลไกให้เจ้าหน้าที่สามารถเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 

 10.4 ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของเทศบาลไม่น้อยกว่า 80 % 

 10.5 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 80% 
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2.2.4 การควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เทศบาลตําบลหงส์หิน มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้ง
ในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่ เทศบาลตําบลหงส์หินจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องที่เทศบาลตําบลหงส์หินให้ความสําคัญ เพ่ือปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่
สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และปูองกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดทํามาตรการ
สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ  

 2. เพื่อปูองกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 

  3. เพื่อสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กร 

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. จัดประชุม 

 2. จัดทําคําสั่งคณะทํางาน 

 3. ประชุมคณะทํางาน 

 4. กําหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 5. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทราบ 

 6. กํากับติดตามการดําเนินการตามมาตรการ 

 7. รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือปรับปรุงแนวทาง
ในการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 กองคลัง เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 
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2.2.5 การควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เทศบาลตําบลหงส์หิน มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้ง
ในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจ
หน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่ เทศบาลตําบลหงส์หินจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องที่เทศบาลตําบลหงส์หิน ให้ความสําคัญ เพ่ือปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่
สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และปูองกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดทํามาตรการ
สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ  

 2. เพื่อปูองกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 

  3. เพื่อสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กร 

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. จัดประชุม 

 2. จัดทําคําสั่งคณะทํางาน 

 3. ประชุมคณะทํางาน 

 4. กําหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 5. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทราบ 

 6. กํากับติดตามการดําเนินการตามมาตรการ 

 7. รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือปรับปรุงแนวทาง
ในการดําเนินงาน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝุายอํานวยการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลหงส์หิน  อําเภอจุน 
จังหวัดพะเยา 
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2.2.6 การจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลตําบลหงส์หินบริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดย
ดําเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลหงส์หิน เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่
เป็นอํานาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการดําเนินการให้ประชาชน
ผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่าง
ศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือให้บริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือ
ให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 

 นอกจากนี้ เทศบาลตําบลหงส์หินยังต้องบริหารจัดการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟูา
สาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ํา, ด้านน้ําเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, 
ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี , 
ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา 
และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน การกําจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิด         การจัดการน้ําเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอน กระบวน
ปฏิบัติภารกิจ ต้องคํานึงการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้
ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ   

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแต่ละภารกิจให้ประชาชนได้รับทราบ สร้างความโปร่งใสในการ
บริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติอย่างยุติธรรม เสมอภาค 

 3.2 เพ่ือเป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ และนําผลมาปรับปรุงใน
การให้บริการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ทุกสํานัก/กอง/ฝุาย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ อย่างยุติธรรม เสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ทุกสํานัก/กอง/ฝุาย เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ผู้บริหารมอบนโยบาย/แนวทางในการดําเนินการเพ่ือสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามแต่ภารกิจ
งานบริการสาธารณะ 

 6.2 ประชุมสํานัก/กอง/ฝุาย ที่เกี่ยวข้องกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ยุติธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ ตรวจสอบได้ 

 6.3 จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานตามแต่ภารกิจ กําหนดให้มีการแสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตรา
ค่าบริการอย่างชัดเจน และกําหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ 

 6.4 ประกาศเผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงาน ณ ที่ทําการ เว็บไซต์ และช่องทางประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ ที่
ประชาชนสามารถรับทราบได้อย่างทั่วถึง 

 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนให้
ผู้บริหารและประชาชน รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงในการให้บริการ 

 6.6 ประชุมสํานัก/กอง/ฝุาย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดําเนินการปรับปรุงการให้บริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่
ประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 ทุกสํานัก/กอง/ฝุาย  เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานปฏิบัติงานแต่ละภารกิจ และผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อสาธารณชน 

10.2 ประชาชนมีความพึงพอใจของต่อคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 80 

 10.3 ลดจํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ  
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2.2.7 การจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ 

2. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา มีพันธกิจหน้าที่ในการบริหารงานและให้บริการประชาชน
ผ่านแผนงานโครงการพัฒนาต่าง ๆ มากมาย ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการได้วางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า
การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงาน
ที่ไม่จําเป็น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานาจความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน อัน
เป็นที่มาของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2546 โดยเนื้อหาเป็นการกําหนดแนวทางการบริหารราชการ เพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย
และวัตถุประสงค์ในการบริหารราชการ 

ทั้งนี้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นสิ่งสําคัญเพราะการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอจะ
เป็นการสร้างระบบการควบคุมตนเองให้มีการตรวจสอบ ติดตาม วัดผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลทีมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่นําผลการประเมินมาจากความพึงพอใจขอ ง
ประชาชน สามารถนําผลการประเมินไปบริการราชการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

ดังนั้นเทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา จึงดําเนินการจ้างที่ปรึกษาศึกษา วิจัย และ
ประเมินผลของประชาชนต่อการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหงส์หิน เ พ่ือประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อเทศบาลตําบลหงส์หิน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

3. วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

3.1 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาล
ตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

3.2 เพ่ือต้องการทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร
เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

3.3 เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจของเทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

3.4 เพ่ือประเมินผลความคุ้มค่าของภารกิจของเทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

4. เป้าหมาย 

 ทุกสํานัก/กอง/ฝุาย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ อย่างยุติธรรม เสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 
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 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้าง พร้อมกับหลักฐานเอกสารประกอบการยื่น
ข้อเสนอ 

 6.2 ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ  

 สํานักปลัด เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ทําให้ทราบถึงระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของ
เทศบาลตําบลหงส์หิน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

10.2 ทําให้ทราบถึงระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงานตามนโยบายของ
ผู้บริหาร เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

10.3 ทําให้ทราบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ของเทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัด
พะเยา 

10.4 ทําให้ทราบผลการประเมินผลความคุ้มค่าของภารกิจของเทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัด
พะเยา 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

2.3.1 การปรับลดขั้นตอนการให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปรับลดขั้นตอนการให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 

การจัดบริการสาธารณะเป็นภารกิจสําคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดําเนินทั้งตามอํานาจหน้าที่
และตามที่ได้รับถ่ายโอนจากส่วนราชการต่าง ๆ โดยมีหลักการทํางานที่จะต้องยึดหลักไว้ว่า “การจัดบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนนั้น จะต้องดีขึ้นหรือไม่ต่ํากว่าเดิม มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส  มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการที่มากข้ึน” เทศบาลตําบลหงส์หิน  ในฐานะหน่วยงาน
หลักในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้สามารถให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ได้เล็งเห็นความสําคัญของการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการซ่อมไฟฟูาสาธารณะ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน จึงเป็นองค์กรหลักที่สําคัญที่สามารถดําเนินการ
ในการให้บริการประชาชนในงานด้านไฟฟูาสาธารณะ ประกอบกับ พ.ร.บ. เทศบาล 2496 และที่ได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบันได้กําหนดอํานาจหน้าที่เทศบาล มีหน้าที่ในการดําเนินการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้โดย
คํานึงถึงบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กําหนด ให้เป็นอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ได้กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราช
กฤษฎีกา โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถดําเนินการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานลงได้ในการพิจารณา การสั่งการอนุญาต โดยให้เป็นอํานาจของ
ผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานพนักงาน ตลอดจนพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย
ในเรื่องนั้นๆ 

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการประชาชนในด้านการซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ รวมถึง
การลดขั้นตอนในการตัดสินใจของผู้บริหารในการพิจารณา การสั่ง อนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ตามท่ีกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับกําหนดให้มีผลกระทบโดยตรงกับการให้บริการประชาชน  

3.2 เพ่ือปูองกันอันตรายให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีในตอนเวลากลางคืน 

3.3 เพ่ือให้เกิดความประหยัด และคุ้มค่าในการปฏิบัติงานพนักงานและประชาชนผู้มารับบริการ 

4. เป้าหมาย 

4.1 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ตําบลหงส์หิน ทั้ง 13 หมู่บ้าน ได้รับการบรรเทาทุกข์จากเหตุสาธารณภัยได้
อย่างรวดเร็ว ในกิจกรรมการบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนจํานวน3 กิจกรรมหลัก คือ 

4.1.1 การซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะที่เป็นทางแยก ทางร่วม 

4.1.2 การดูแลความปลอดภัยของประชาชนในการใช้ไฟฟูาในระดับครัวเรือน 

4.1.3 การดูแลความปลอดภัยของสายไฟฟูาที่นอกเหนือการดูแลของกานไฟฟูาส่วนภูมิภาค 

4.2 ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการสั่งการ
ในการดําเนินการด้านซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ   
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5. วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอน 

5.1 สํารวจอํานาจหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการให้บริการประชาชนในด้านการพิจารณาสั่งการในเรื่องการ
ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ  

5.2 แต่งตั้งคณะทํางานโดยมีปลัดเทศบาลเป็นประธานคณะทํางานในการดําเนินการซ่อมแซมไฟฟูา
สาธารณะ และดูแลความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ไฟฟูา 

5.3 ประชาสัมพันธ์ และแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการแจ้งขอรับการซ่อมแซมไฟฟูา
สาธารณะ เพื่อแจ้งให้ประชาชนในพื้นท่ีตําบลหงส์หินได้รับทราบถึงวิธีการและขั้นตอนในการดําเนินการ ทําให้เกิด
ความรวดเร็วในการให้บริการและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน  

5.4 มอบหมายอํานาจในการตัดสินใจของผู้บริหารในการพิจารณาการสั่งอนุญาตการอนุมัติ ให้แก่
ผู้อํานวยการกองช่างเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนตามอํานาจและหน้าที่ตามกฎหมายกําหนด 

5.5 ดําเนินการติดตามผล การขอรับบริการแก่ประชาชน และจัดให้มีการประเมินผลโดยประชาชน
ผู้รับบริการจากสถาบันหรือหน่วยงานหรือสถาบันทางการศึกษาที่มีความเป็นกลางและเชื่อถือได้โดยใช้วิธีการใช้
แบบสอบถามการสัมภาษณ์ในประเด็นของความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการซ่อมไฟฟูาสาธารณะความพึง
พอใจต่อช่องทางการให้บริการซ่อมไฟฟูาสาธารณะความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการซ่อมไฟฟูาสาธารณะ 
และความพึงพอใจต่อสิ่งอํานวยความสะดวกการบริการซ่อมไฟฟูาสาธารณะ พร้อมทั้งสามารถนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป 

6.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองช่างเทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. สถานที่ด าเนินการ 

กองช่าง เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

9. งบประมาณ 

จํานวน 3,000.00 บาท (สามพันบาทถ้วน) 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการประชาชนในด้านการซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ 
รวมถึงการลดขั้นตอนในการตัดสินใจของผู้บริหารในการพิจารณาการสั่งอนุญาตการอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการ
ตามท่ีกฎหมายกฎระเบียบและข้อบังคับกําหนดให้มีผลกระทบโดยตรงกับการให้บริการประชาชน 

9.2 สามารถปูองกันอันตรายให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีในตอนเวลากลางคืน 

9.3 เกิดความประหยัดและคุ้มค่าในการปฏิบัติงานพนักงานและประชาชนผู้มารับบริการ 
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2.3.2 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลตําบลหงส์หิน  เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ทํางานใกล้ชิดกับ
ประชาชนเป็นอย่างมาก  รู้ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  เทศบาลตําบลมีภารกิจหน้าที่
ในการจัดทําบริการสาธารณะต่าง ๆ จัดการบําบัดทุกข์  บํารุงสุข  พัฒนาความเป็นอยู่  คุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ
สังคม แก่ท้องถิ่น  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยส่วนร่วม  ซึ่งแนวทางการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลคลองชีล้อม  ได้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ  โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลให้มากที่สุด  โดยยึดหลักและแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ดังนั้น เทศบาลตําบลหงส์หิน  โดยคณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาลตําบลหงส์หิน  และหัวหน้าส่วนกลาง
บริหารงาน  จึงได้ให้ความสําคัญ  ในการปรับปรุงกระบวนการทํางานและลดขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติงานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ประชาชนเป็นหลัก  ให้มีระยะเวลาสั้นลงเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานเทศบาลตําบลหงส์หิน  จึงได้จัดทํา
โครงการนี้ขึ้นมา เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทํางานของเทศบาลตําบลหงส์หิน  ให้ ประชาชน
ได้รับประโยชน์สูงสุด 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้องในการติดต่อราชการ 

3.2  เพื่อปรับปรุงกระบวนการการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.3  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง 

4. เป้าหมาย 

4.1 ปรับปรุงกระบวนการทํางานและลดขั้นตอน ระยะเวลาการจัดเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
 

กระบวนงานที่ด าเนินการ จ านวนระยะเวลาบริการ 

เดิม ปรับใหม่ 

จัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ 

 ยื่นแบบ/ประเมินภาษี(บ.ภ.ท.5) 

 เสียภาษีบํารุงท้องที่ 

 

8  นาที 

8  นาที 

 

5  นาที 

 5  นาท ี

จัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

 ยื่นแบบ/ประเมินภาษี(ภ.ร.ด.2) 

  เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

 

8  นาที 

8  นาที 

 

 

5  นาที 

5  นาที 

 

จัดเก็บภาษีปูาย   
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 ยื่นแบบประเมินภาษีปูาย 

  เสียภาษีปูาย 

8  นาที 

8  นาที 

5  นาที 

5  นาที 

4.2 ปรับปรุงกระบวนการทํางานและลดขั้นตอน ระยะเวลา  การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

กระบวนงานที่ด าเนินการ จ านวนระยะเวลาบริการ 

เดิม ปรับใหม่ 

 การขออนุญาตประกอบกิจการ 

 การขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต 

7 วัน 

7 วัน 

5 วัน 

5 วัน 

4.3 ปรับปรุงกระบวนการทํางานและลดขั้นตอน ระยะเวลา  การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 

กระบวนงานที่ด าเนินการ จ านวนระยะเวลาบริการ 

เดิม ปรับใหม่ 

  ภัยแล้ง 

 ภัยน้ําท่วม 

 วาตภัย( ไฟปุา ) 

 วายุภัย 

2  วัน 

1 วัน 

1  ซม. 

2  วัน 

1  วัน 

ในทันที 

ในทันที 

1  วัน 

4.4 ปรับปรุงกระบวนการทํางานและลดขั้นตอน ระยะเวลา  การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

กระบวนงานที่ด าเนินการ จ านวนระยะเวลาบริการ 

เดิม ปรับใหม่ 

กรณีท่ัวไป 

      ขั้นตอนการตรวจเอกสาร / พื้นที่ก่อสร้าง 

      ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต 

กรณีขออนุญาตก่อสร้างตามแบบของกรมโยธาธิการฯ 

45 วัน 

20 วัน 

20 วัน 

10 วัน 

30 วัน 

15 วัน 

15 วัน 

5 วัน 

4.5 ปรับปรุงกระบวนการทํางานและลดขั้นตอน ระยะเวลางานด้านอื่น ๆ 

กระบวนงานที่ด าเนินการ จ านวนระยะเวลาบริการ 

เดิม ปรับใหม่ 

รับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งตอบรับการ
ดําเนินการให้ผู้
ร้องเรียนทราบ
ภายใน 7 วัน 

แจ้งตอบรับการ
ดําเนินการให้ผู้
ร้องเรียนทราบ
ภายใน 3 วัน 
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5. วิธีด าเนินการ 

5.1 จัดทําโครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายในแต่ละด้าน 

5.2 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

5.3 ดําเนินงานตามโครงการ 

5.4 ออกประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ 

5.5  ติดตามประเมินผล 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

7. สถานที่ด าเนินการ 

เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

8. หน่วยงานรับผิดชอบ 

ทุกสํานัก/กอง/ฝุาย เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

9. งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 ประชาชนมีความพึงพอใจ 

10.2  การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

10.3  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

10.4  ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 

10.5  ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน 
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2.3.3 การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ  ภายในองค์กรนั้น เพ่ือ
เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้น การดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้องมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
สั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 2. เพ่ือปูองกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 

3. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 

4. เป้าหมาย 

 คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลหงส์หิน ปลัดเทศบาลตําบลหงส์หิน หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ แต่งตั้ง ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการอ่ืน
ใดของผู้มีอํานาจในเทศบาลตําบลหงส์หิน เพ่ือกระจายอํานาจในการตัดสินใจ 

2. แจ้งเวียนผู้รับมอบอํานาจและทุกหน่วยในเทศบาลตําบลหงส์หิน รับทราบ  

3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ เปิดเผยต่อ
สาธารณชน  

 4. ผู้รับมอบอํานาจรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งที่ได้รับมอบมายในทุกเดือน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564) 61 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ฝุายปกครอง สํานักปลัด เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอ่ืนใดของ ผู้มีอํานาจในเทศบาลตําบลหงส์หิน และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น 
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2.3.4 การมอบอ านาจของนายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน 

1.  ชื่อโครงการ : มาตรการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรีตําบลหงส์หิน 
2  หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี
ไ ว้ ห ล าย เ รื่ อ ง  หล ายประกา ร  ร ว มทั้ ง มี กฎหมาย อ่ืน อี กหล ายฉบั บที่ บั ญญั ติ อํ า น า จหน้ า ที่ ข อ ง 
นายกเทศมนตรีเอาไว้  การที่นายกเทศมนตรีจะดําเนินการใดๆในเรื่องต่างๆเพียงผู้เดียว ก็อาจทําให้เกิดช่องว่างใน
การประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆเกิดขึ้นได้  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้น  เทศบาลตําบล
หงส์หินจึงได้กําหนดมาตรการให้มีการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  และ
หัวหน้าหน่วยงานได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 

3.  วัตถุประสงค์ 

3.1. เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ  ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

3.2. เพื่อให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีการมอบอํานาจอย่างน้อย  5  เรื่อง 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 

6.1.  รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 

6.2.  ออกคําสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  และ 
รองนายกเทศมนตรี 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานการเจ้าหน้าที่ ฝุายปกครอง สํานักปลัด เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 

ร้อยละของเปูาหมายดําเนินการแล้วเสร็จ 
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2.3.5 มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

1. ชื่อโครงการ  : มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522  ได้บัญญัติอํานาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีในฐานะ  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ  ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร  รื้อถอนอาคาร  ต่อเติมดัดแปลงอาคาร  
การจะใช้อํานาจอยู่กับนายเทศมนตรีอาจเป็นผลให้การบริการประชาชนล่าช้า  อาจเป็นช่ องทางให้เกิดการ 
ทุจริตได้  จึงได้กําหนดมาตรฐานเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522   

3. วัตถุประสงค ์

3.1  เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522  
เป็นไปอย่างรอบคอบ 

3.2.  เพ่ือปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คําสั่งนายกเทศมนตรีมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ท พ.ศ.2522 
ให้กับปลัดเทศบาล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 

เสนอคําสั่งเทศบาลตําบลบ้านด่านโขงเจียมมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปลัดเทศบาลเป็น  
ผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีในการใช้อํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองช่าง  เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

10. ตัวช้ีวัด / ผลสัพท ์

มีการออกคําสั่งนายเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ.2522 
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   2.3.5 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วน
ราชการ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลตําบลหงส์หิน เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  มีหนาที่ ในการจัดบริการ 
สาธารณะให้ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่เทศบาล และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด ผู้มารับบริการ
มักประสบปัญหาการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ  เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมกับฝุายบริหารไม่
มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาตไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานัก กอง 
และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการให้การบริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า  ประชาชนไม่ได้รับ
ความสะดวก 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 วรรคท้ายที่กําหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  มาตรา  6 และมาตรา 37 ที่
กําหนดให้การบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขและผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจําเป็น  ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 มาตรา 48 (2) เตรส ที่กําหนดให้นายกเทศมนตรีมี
อํานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล  มาตรา  48  กําหนดให้นายกเทศมนตรี
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของ
เทศบาล มาตรา 48 วิสติ นายกเทศมนตรีมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีได้  
มาตรา 48 เอกูนวิสติ กําหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล มีอํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่
ก ฎ ห ม า ย กํ า ห น ด  ห รื อ ต า ม ที่ น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี ม อ บ ห ม า ย   
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการ จึงจําเป็นต้องมีมาตรการมอบอํานาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

3.1.  เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนได้รับความสะดวก เป็นธรรม 

3.2.  เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 

3.3.  เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 

4. เป้าหมาย 

จัดทําคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ
ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีลงนามให้รองนายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล   
ปลัดเทศบาลมอบอํานาจให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 
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6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ออกคําสั่ งมอบหมายงานในการสั่ ง  อนุญาต  อนุมัติตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบั งคับ 
หนังสือสั่งการ 

6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการ  และผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน 

6.3 จัดทําประกาศ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

6.4 ให้ผู้มอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพท์ 

10.1  ผลผลิต  มีคําสั่งมอบหมายให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า  4  ฉบับ 

10.2  ผลลัพท์  ประชาชนมีความพึงพอในการให้บริการในระดับดี   รับความสะดวก  และลดการ  
ผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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2.4 การเชิดชูเกียรติยศแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์

2.4.1 การยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2. หลักการและเหตุผล 

 สังคมปัจจุบันมุ่งเน้นความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการแก่งแย่งแข่งขันในทุกรูปแบบเพ่ือ
บรรลุผลตามความประสงค์ โดยอาจทําให้ขาดการคํานึงถึงความถูกต้องชอบธรรม อาจส่งผลกระทบต่อคุณธรรม 
จริยธรรมในจิตสํานึกของผู้คนจนเกิดความผิดเพ้ียนไป ทําให้เกิดปัญหาขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการทุจริตทุกระดับ ทุกภาคส่วน รวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีจุดยืนในสังคมเป็นต้นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลตําบลหงส์หิน จึง
จัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่คนดีเหล่านั้น ให้ร่วมมือกันในการสร้างสรรค์สังคมที่สงบสุข มี
คุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เพ่ือการปลุกกระแส
การสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม อันเนื่องมาจากแนวคิดที่ว่า ความดี ความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรม
เป็นรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความสงบสุขร่มเย็นร่วมกัน 

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

3.2 เพ่ือสร้างขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี อันเป็น
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 

3.3 เพ่ือสร้างสังคมท่ีสงบสุขและทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

3.4 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต มี
คุณธรรมและจริยธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต\ 

4.1 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.2 ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.3 การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจํานวนไม่น้อยกว่า 
10 คน/ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 
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6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดตั้งคณะทํางานฯ  

6.2 ประชุมคณะทํางาน 

6.2.1 กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 

6.2.2 พิจารณาคัดเลือก 

6.3 ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ  

6.4 จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสาร เว็บไซต์ สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 

6.5 เชิญบุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิดให้แก่เด็กและเยาวชน ประชาชนใน
ชุมชนตามโอกาสต่างๆ ที่เหมาะสม 

6.6 จัดทําทําเนียบหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ฝุายอํานวยการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 จํานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และ
เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและ 
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2.4.2 การมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 

1. ชื่อโครงการ  : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 

2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยเทศบาลตําบลหงส์หิน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพ้ืนที่รับผิดชอบ  77.95 ตารางกิโลเมตร 
(ครอบคลุม 13 หมู่บ้าน) ในการบริหารเทศบาลมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางาน และ
แก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด 

เพ่ือให้เป็นไปตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2560 มาตรา 2   ที่
บัญญัติ ให้ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 วรรคท้าย การปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนโดยใช้หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาตรา 50 (9) กําหนดให้เทศบาลมีหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (16) กําหนดให้เทศบาลมีอํานาจและหน้าที่ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0413/ ว 1553 ลง
วันที่ 29 ธันวาคม 2530 มีวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการหมู่บ้านเข้ามาเป็นตัวแทนประชาชนในชุมชนต่างๆ  ทํา
หน้าที่ประสานงาน กับเทศบาลตําบลบ้านด่านโขงเจียม  และหน่วยงานอ่ืนๆ  และการดูแลทุกข์สุขของพ่ีน้อง
ประชาชนในเขตเทศบาลตามระเบียบเทศบาลตําบลบ้านด่านโขงเจียม  ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน  พ.ศ.2547  
ลงวันที่  4  มกราคม  2547   

เนื่องจากคณะกรรมการหมู่บ้าน ที่มาจากการเลือกตั้งต่างอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้
รับค่าตอบแทน  ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  การบริการราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต  ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคคลในการดําเนินกิจการให้เป็นที่ประจักษ์  โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม 
จริยธรรมที่ให้การช่วยเหลือกิจการสาธารณะท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์

3.1.  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการหมู่บ้านที่อุทิศเวลา  แรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่จนครบ
วาระการดํารงตําแหน่ง 

3.2.  เพ่ือยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการหมู่บ้านที่ปฏิบัติตนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม 

4. เป้าหมาย 

มอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการหมู่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่การดํารงตําแหน่ง  จํานวน  8  ชุมชน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 

6.1.  ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้านที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 

6.2.  จัดทําประกาศเกียรติคุณ 
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6.3.  จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝุายปกครอง สํานักปลัด เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

10. ผลลัพท์ /ตัวชี้วัด 

10.1   คณะกรรมการหมู่บ้านมีความพึงพอใจในระดับดี 

10.2  คณะกรรมการหมู่บ้านมีต้นแบบที่ดี  ด้านการบําเพ็ญกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ท้องถิ่น 
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2.4.3 การยกย่องและเชิดชูเกียรติคุณแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลหงส์หิน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการยกย่องและเชิดชูเกียรติคุณแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลหงส์หิน 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันสังคมไทยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชน
และองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนนําในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 

 เทศบาลตําบลหงส์หินจึงจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือนําผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ
ในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคล
อ่ืนในชุมชน 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลหงส์หิน 

 3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
เทศบาลตําบลหงส์หิน ตระหนักถึงความการเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และการมีจิตสาธารณะ 

 3.3 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 

4. เป้าหมาย 

 4.1 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตําบลหงส์หิน 

 4.2 ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลหงส์หิน 

5. สถานที่ด าเนินการ 

 เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

 6.2 ประสานกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกเทศบาลตําบลหงส์หิน เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

 6.3 จัดทําเอกสารผู้ทําคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 

  6.3.1 ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 

  6.3.2 ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน) 

  6.3.3 ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน) 
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  6.3.4 ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนเครื่องดนตรีพื้นเมือง (ประชาชน) 

  6.3.5 ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงดนตรีพื้นเมือง (เด็กและเยาวชน) 

 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

6.5 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 

 6.6 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 การยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์ จิตสาธารณะหรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลหงส์หิน 

 10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตําบลหงส์หิน มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็น
คุณค่าของบุคคลที่เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ  
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2.4.4 การเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ  : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และการบริการสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก  เยาวชน 
และองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจให้บุคลากรหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ 

เทศบาลตําบลหงส์หินจึงจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือนําผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติในวันสงกรานต์  และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณเพ่ือเป็น
ขวัญกําลังใจให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุคคลอื่น 

3. วัตถุประสงค ์

3.1.  เพ่ือยกย่องบุคคล เด็ก และเยาวชนที่ให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ  
วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง และกว้างขวางยิ่งขึ้น 

3.2. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 

3.3. เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจแก่บุคคล เด็ก เ ยาวชนร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงาน  
ด้านศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย 

เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

5. สถานที่ด าเนินการ 

เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการกําหนดหลักเกณฑ์  
พิจารณาในการคัดเลือกบุคคล 

  6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทําความดี   

  6.3 จัดกิจกรรมยกย่อง และมอบใบประกาศเกียรติคุณ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 

ฝุายอํานวยการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพท์ 

10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วม  
กิจกรรมของเทศบาลตําบลบ้านด่านโขงเจียม 

10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตําบลบ้านด่านโขงเจียมมีค่านิยม ยกย่อง และเห็น
คุณค่าของการประพฤติตนตามหลักธรรมและจริยธรรม 
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2.4.5 การเชิดชูประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ  : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 

   ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และการบริการสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล         เด็ก  
เยาวชน และองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน  
สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจให้บุคลากรหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เทศบาลตําบลหงส์หิน 
จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือนําผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศ
เชิดชูเกียรติในวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณเพ่ือเป็นขวัญกําลังใจให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น 
ช่วยเหลือสังคม เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุคคลอื่น 

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือยกย่องบุคคล เด็ก และเยาวชนที่ให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง และกว้างขวางยิ่งขึ้น 

3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 

3.3 เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจแก่บุคคล เด็ก เ ยาวชนร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย 

เด็ก เยาวชน  และประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตําบลเทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

5. สถานที่ด าเนินการ 

เทศบาลตําบลเทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการกําหนดหลักเกณฑ์ 
พิจารณาในการคัดเลือกบุคคล 

6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล  หน่วยงาน  องค์กรทําความดี   

6.3 จัดกิจกรรมยกย่อง และมอบใบประกาศเกียรติคุณ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 

งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝุายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอ
จุน จังหวัดพะเยา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 

10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วม  
กิจกรรมของเทศบาลตําบลบ้านด่านโขงเจียม 

10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตําบลบ้านด่านโขงเจียมมีค่านิยม ยกย่อง และเห็น
คุณค่าของการประพฤติตนตามหลักธรรมและจริยธรรม 
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2.4.6 การเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแก่  พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และ เมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ําแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภคโดย
อาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร 
พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน่าย ทําให้ต้องใช้
ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําให้ต้อง
หันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้ว
กินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิด
ประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทําให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย 
และท่ีสําคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจาก
การบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลําดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ําและ
ต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเ พ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะ
เกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ําในพื้นท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ําต้นทุน
และสถานการณ์ที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้      เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจําศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดําเนินชีวิตอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร ประจํา
ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 

4. เป้าหมาย 

 ประชาชนของเทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

5. สถานที่ด าเนินการ 

 เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 
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6. วิธีด าเนินการ 

 6.1  ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจําตําบล 

 6.2  ดําเนินคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่น้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต 

 6.3  ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ  และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจําศูนย์เรียนรู้โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 

6.4 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่
สาธารณชนต่อไป 

 6.5  สรุปและรายงานผลการดําเนินงานต่อผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 

 ฝุายธุรการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 จํานวนบุคคลที่ดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

  10.2 ขยายผลองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนในชุมชน 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และการบริหาราชการมในกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลตําบลหงส์หินมีอํานาจหน้าที่ด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น และการใช้จ่าย
งบประมาณในการดําเนินกิจการต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการดําเนินการบริหารจัดการ
ต่างๆ ต้องคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาข้อครหาในการ
ทุจริตหรือดําเนินการไม่โปร่งใส ซึ่งสาเหตุการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจาก
การดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับ
สิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการ
สร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมใน
การต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธ
การทุจริตในทุกรูปแบบ 

 ดังนั้น เทศบาลตําบลหงส์หิน จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนด
แนวทางในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือเป็นการ
พัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานให้
สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือมาตรการและนําไปปฏิบัติ 

 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรในเทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

5. พื้นที่ด าเนินการ  

 เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 
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6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ประชุมหน่วยงาน 

6.2 กําหนดข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตาม
แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร โดยมีกรอบดังนี้ 

6.2.1 ห้ามเรียกรับเงิน เรี่ยไร หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ 

6.2.2 ห้ามปฏิบัติหน้าที่เอ้ือประโยชน์  หรือเลือกปฏิบัติแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และพวก
พ้อง 

6.2.3 ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค 

6.3 ประกาศให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 

6.4 จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 

6.5 กํากับติดตามมาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  

 6.6 รายงานผลต่อผู้บริหาร เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคเป็นข้อมูลในการดําเนินการปรับปรุงข้อตกลง
การปฏิบัติราชการในปีต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสํานัก/กอง/ฝุาย เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร 

10.2 ลดข้อร้องเรียนของบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ได้ให้อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหน้าที่ที่
กําหนดไว้ในกฎหมาย 

 กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะ
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสํานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สําคัญ 

 ดังนั้น เทศบาลตําบลหงส์หิน จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  

3.2 เพ่ือกําหนดผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1  กําหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับดูแลและ
องค์กรอิสระ อาทิ 

 6.1.1 การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

 6.1.2 การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี หรือ
คณะทํางาน LPA 

 6.1.3 การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
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 6.1.4  การจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน  

 6.2 รายงานผลการให้ความร่วมมือให้ผู้บริหารทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ฝุายปกครอง สํานักปลัด เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 เทศบาลตําบลหงส์หิน ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
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2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลตําบลหงส์หินมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคําร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 

 ฉะนั้น เพ่ือให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงจัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลหงส์หินขึ้น เพ่ือดําเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็น
แนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  

 3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 

 6.2 จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียน 

 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 

 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
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 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานนิติการ ฝุายปกครอง สํานักปลัด เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบล
หงส์หิน ตามคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลหงส์หิน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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2.5.4 การด าเนนิการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา 
  เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจยมทุจริตและปฏิบัติราชการโดยมิชอบ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา 
เจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลหงส์หินทุจริตและปฏิบัติราชการโดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางใน
การปูองกันและแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากมทุกภาคส่วนในการเฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั่นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกร้ฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กําหนดให้มีบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และ
เป็นการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล  เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  เทศบาลตําบลบ้านด่านโขงเจียมได้จัดทํามาตรการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลบ้านด่านโขงเจียม  ว่าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบช่องทางการร้องเรียน พิจารณาเรื่องร้องเรียน และ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชนในการสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนือจากอาจที่ตน
มีอีกทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค ์

3.1. เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างเทศบาลตําบลบ้านด่านโขงเจียมยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึงความสําคัญของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม 

4. เป้าหมาย 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง สังกัด เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 

6.1.  ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ า  มีมูลและเข้าองค์ประกอบ 
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 

6.2.  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง  กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน้าที่โดยมิชอบ 
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6.3  กําหนดช่องทางการร้องเรียน  แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนได้ง่าย  สะดวก  และวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล  เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

6.4.  แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ  และความคืบหน้าของการดําเนินการภายใน  5 วัน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานนิติการ  ฝุายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบ้านด่านโขงเจียม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพท์ 

ตัวช้ีวัด 

ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ผลลัพท์ 

ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง  และติดตาม  ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564) 86 
 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในชองทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

3.1.1 การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลหงส์หิน ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น” 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  

 ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลหงส์หินจึงได้มีศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งดําเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้
ครบถว้น และเป็นปัจจุบันผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

 3.2 เพ่ือมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสําหรับประชาชน 

 3.3 เพ่ือจัดแสดงข้อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 

 3.4 เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

 การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีข้อมูลที่
ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน    

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดตั้งคณะทํางานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลหงส์หิน เพ่ือดําเนินการ
ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    

 6.2 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

 6.3 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอํานาจหน้าที่ 

 6.4 จัดทําข้อมูลแสดงการดําเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหงส์หิน เพ่ือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ  สม่ําเสมอ  
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 6.5 ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดําเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  

 6.6 จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 

 6.7 จัดทํารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ฝุายธุรการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลหงส์หิน ให้มีข้อมูลที่
ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน   

 10.2 จํานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 

 10.3 จํานวนสื่อประชาสัมพันธ์ 

 10.4  ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
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3.1.2 การอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 
2540 กําหนดสิทธิของประชาชนในการได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการพร้อมกับการกําหนดหน้าที่ของหน่วยงาน
ของรัฐในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชน ตามที่กฎหมายกําหนดใน 3 รูปแบบ คือ หน่วง
งานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 7 ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 9 ของกฎหมาย เพ่ือให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ และการจัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการให้กับประชาชนที่ขอข้อมูลข่าวสารเป็นการเฉพาะรายตาม
มาตรา 11 ดังนั้นผู้บริการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และถือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้การดําเนินการต่าง ๆ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบและลด
ปัญหาการคอร์รัปชั่นได้ นั้น 

เทศบาลตําบลหงส์หิน จึงได้จัดทําโครงการอบรมอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สนองเจตนารมณ์และนโยบายของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
พ.ศ. 2548 รวมทั้งเพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

 3.2 เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสามารถปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 3.3 เพ่ือการพัฒนา สนับสนุน และการดําเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างต่อเนื่อง 

 3.4 เพ่ิมเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

 การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีข้อมูลที่
ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน    

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 
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6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดทําโครงการ    

 6.2 จัดทําแผนการดําเนินงาน  

 6.3 ประชุมเพ่ือแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 6.4 จัดหาสื่อวิชาการ และเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 6.5 ดําเนินงาน  

 6.6 สรุปผลโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ฝุายปกครอง สํานักปลัด เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผู้เข้าอบบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   

 10.2 ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสามารถปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 10.3 ผู้เข้าอบรมสามารถแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564) 90 
 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพ บูรณาการแผนชุมชน และแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลต าบล
หงส์หิน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพ บูรณาการแผนชุมชน และแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลหงส์หิน 

2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้านชุมชนมีการจัดทําแผนชุมชน และ
พัฒนาคุณภาพแผนชุมชน สําหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนาภายใต้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
และแผนพัฒนาจังหวัดด้วยการบูรณาการการทํางานร่วมกันทั้งในส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กร
ภาคประชาชนและภาคส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกระบวนการทํางานที่ต่อเนื่องลดปัญหาความซ้ําซ้อน และเกิด
การเกื้อหนุนการทํางานร่วมกันโดยยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้งประชาชนเป็นศูนย์กลางการดําเนินงานด้วยการส่งเสริม
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นองค์กรอํานวยการบูรณาการในระดับตําบล โดยให้เทศบาลตําบล เป็น
องค์กรอํานวยการบูรณาการส่งเสริมสนับสนุน การจัดทําและทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 
และตําบล โดยมีคณะทํางานระดับตําบลที่มีหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทํางานบูรณาการการ
กําหนดการจัดทํากลไกการดําเนินงานและรูปแบบของแผนชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ดังนั้นในการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี เทศบาลตําบลหงส์หิน  จึงต้องมีการอบรมให้ความรู้
แก่ ผู้นําชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เพ่ือให้การจัดทําแผนชุมชน และ
แผนพัฒนาสามปี ทีมีกระบวนการทํางานที่ต่อเนื่อง ลดปัญหาความซ้ําซ้อน และเกิดการเกื้อหนุนการทํางาน
ร่วมกัน โดยยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง ประชาชนเป็นศูนย์กลางการดําเนินงาน ซึ่งประชาชนต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดทําแผนการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนที่ของตนเองเสียก่อน กระบวนการในการจัดทําแผนจึงจะเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน และลดปัญหาความขัดแย้งความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน การดําเนินงานจะได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันคิดที่จะพัฒนาและสามารถ
ร่วมกันจัดทําแผนชุมชนของตนเองได้อย่างถูกต้องมีคุณภาพ 

3.2 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนและมีแผนพัฒนาสามปีไว้ใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมีทิศทางเปูาหมายพัฒนาที่ชัดเจน และถูกต้องเป็นไปตาม 

3.3 เพ่ือให้กระบวนการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี มีความต่อเนื่องกันและเชื่อมโยง
สอดคล้องการพัฒนาไปทิศทางเดียวกัน ลดการซ้ําซ้อนของโครงการ มีการบูรณาการประสานความคิดการปฏิบัติ
บนฐานข้อมูลร่วมกัน 

4. เป้าหมาย 

4.1 ผู้นําหมู่บ้าน,คณะทํางานขับเคลื่อนแผนชุมชนฯในตําบลหงส์หินจํานวน 13 หมู่บ้าน ๆ ละ2 คน  
จํานวน 26 คน 

4.2 สมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 11 คน 

4.3 ส่วนราชการ/หน่วยงานในพ้ืนที่ตําบลหงส์หิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจํานวน13คนรวมทั้งสิ้น50 
คน   
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5. วิธีด าเนินการ 

5.1 ประชุมวางแผน  

5.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

5.3 แจ้งประสานขอความร่วมมือจากกํานัน/ผู้ใหญ่บ้านและผู้เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่เพ่ือเข้าร่วมการอบรม 
ตามวัน เวลาและสถานที่จัดฝึกอบรม บรรยายให้ความรู้ ตามโครงการ 

5.4 สรุปและรายงานผล 

6. สถานทีด่ าเนินการ 

ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลหงส์หินชั้น3อําเภอจุนจังหวัดพะเยา 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ) 

8.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝุายแผนงานและงบประมาณสํานักปลัดเทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุนจังหวัดพะเยา 

9. งบประมาณ 

10,000.00บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปีสามารถจัดทําแผน
ชุมชนของตนได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ สามารถใช้ไปใช้เป็นเครื่องมือ แนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างมีทิศทาง 
เปูาหมาย สอดคล้องกับความต้องการและช่วยแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของชุมชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 

10.2 หมู่บ้าน มีแผนชุมชนที่ใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการภายในและประสานงานด้านงบประมาณกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชนตลอดจนหน่วยงานราชการต่างๆ  

10.3 เทศบาลตําบลหงส์หินมีแผนพัฒนาสามปีใช้เป็นแนวทางการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล มีทิศทางเปูาหมายที่ชัดเจน 

10.4 กรอบแนวทางการพัฒนาระหว่างชุมชนและเทศบาลฯมีความสอดคล้องประสานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันลดความซ้ําซ้อนของโครงการพัฒนา 
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3.2.2  การก าหนดขั้นตอน/กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

2. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลตําบลหงส์หิน เห็นความสําคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์และ
เรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการนํามาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานบริการสาธารณะและการ
บริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โปร่งใส จึงได้จัดทํามาตรการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือกํากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนา
ปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผล
การดําเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้
มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

 3. วัตถุประสงค ์

 1.  เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 

 2. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล 
และการแจ้งผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม   

4. เป้าหมาย 

 1. กํากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตําบลหงส์หิน ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 

 2. กํากับติดตามให้มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการร้องเรียน/การ
ติดตามผล และการแจ้งผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและ
เหมาะสม  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดตั้งคณะทํางานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตําบลหงส์หิน  

 6.2 ประชุมคณะทํางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตําบลหงส์หิน เพ่ือ
กํากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 

 6.3 คณะทํางานฯ กําหนดมาตรการในการกํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

6.3.1 กําหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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6.3.2 กํากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ
ร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  

6.3.3 กําหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
อย่างชัดเจน  

6.3.4 กําหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไข
ปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  

6.3.5 กําหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน  หากไม่สามารถดําเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

6.3.6 กําหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดําเนินการหรือ
ความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  

 6.4 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 6.5 คณะทํางานฯ กํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินการตามมาตรการ 

 6.6 ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 

 6.7 รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหาร
รับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 งานนิติการ ฝุายปกครอง สํานักปลัด เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 10.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 10.3 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และ
กระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 

 10.4 มีการแจ้งผลการดําเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ  รวมทั้งมี
ช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
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 10.5 มีการกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
สามารถตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการ
ที่กําหนดไว้ 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลตําบลหงส์หิน มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้
จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลหงส์หิน ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การจัดทํางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมดําเนินการโครงการ รวมทั้งติดตาม
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนต่อไป  

  3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดทําแผน/โครงการต่างๆ ของตน 

 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 

 4. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลหงส์หิน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 2. จัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 3. เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในปรับปรุงการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 

 5. เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้ันตอนต่อไป 
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 6. เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 

 7. รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหาร 
และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564   

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่มีงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ฝุายธุรการ สํานักปลัด เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  และมี
ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดทําแผน/โครงการต่างๆ  

 10.2 เทศบาลตําบลหงส์หินมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี  

2. หลักการและเหตุผล 

 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิมมูลค่า
ขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คําปรึกษากับฝุายบริหาร ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือเพ่ิ ม
ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
สําคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทําอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่กําหนด โดยผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหาร เพ่ือจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมี
ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทําให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  

 3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ปูองกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

3.2 เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอํานาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

3.3เพ่ือนําผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและปูองกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของ
ความสําเร็จของงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรในเทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

6. วิธีการด าเนินการ 

6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกําหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และให้
มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564) 98 
 

6.2 สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ 

6.3 สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทางราชการ
กําหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

6.5 รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และปูองกันการทุจริต รวมทั้งเพ่ือเพ่ิม
โอกาสของความสําเร็จของงาน  และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

10.2 มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

10.3 มีการนําผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การปูองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 

10.4 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน 

10.5 เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ 
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4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 

 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ 
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่
ทางราชการกําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน 
จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี  ควรเป็น
ระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ 
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว  การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่
กําหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

 เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 

 3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

 3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง
จะทําให้การปฏิบัติงานและ   การจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 

6.1 แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 

 6.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 6.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 

 6.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 

 6.6 นําผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

 6.7 เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทําการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานนิติการ ฝุายปกครอง เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน ข้อ 
6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา 

 10.2 สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทําแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการปูองกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข 

 10.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 
80 ในระดับมาก) 

 10.4 การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ 

  

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564) 101 
 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของเทศบาลตําบลหงส์หิน 

2. หลักการและเหตุผล 

 การเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตําบลหงส์หิน เป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
เทศบาลตําบลหงส์หิน เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทําใบนําฝากเป็นรายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงิน
ออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สําหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 
จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัดกิจกรรม
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินของเทศบาลตําบลหงส์หิน เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการใช้ งบประมาณ
โปร่งใส ตรวจสอบได้  

3. วัตถุประสงค ์ 

 3.1 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3.2 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตอ่สาธารณชน 

4. เป้าหมาย 

 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลตําบลหงส์หิน 

6. วิธีการด าเนินการ 

 6.1 รวบรวมข้อมูลบริหารงบประมาณ เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

6.1.1 ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง 

6.1.2 ประกาศกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

6.1.3 ประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดําเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ รายรับ – รายจ่าย
ของเทศตําบลหงส์หิน 
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6.1.4 มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 

6.1.6 มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยกําหนดให้มีภาค
ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ 

6.1.7 เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 

6.1.7 สรุปผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลตําบลหงส์หินให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น 
ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. มีเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายของเทศบาลตําบลหงส์หิน
ต่อสาธารณชน  และมีช่องทางการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ร้องขอ 

 2. ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการดําเนินการโครงการ การรับจ่ายเงินของ
เทศบาลตําบลหงส์หินทําให้เกิดความโปร่งใส  
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 
2561) จึงได้ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์
จัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารการดําเนินโครงการและการใช้งบประมาณ  เพ่ือส่งเสริมการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส 
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นสําคัญ 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาลตําบลหงส์หิน 

 3.2 เพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุให้แก่ประชาชน 

 3.3 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน ผ่านทางเว็บไซด์ และที่
สํานักงานเทศบาลตําบลหงส์หิน 

4. เป้าหมาย 

 เผยแพร่ข้อมูลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน 

 5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 

 1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ใน
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  

 2. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวข้องกับพัสดุ เมื่อมี
การจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และ
ทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 

 3. ประกาศรายงานผลการดําเนินการโครงการที่สําคัญทุกขั้นตอนให้ประชาชนทราบ ผ่านทางเว็บไซด์ 
และท่ีทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองคลัง เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

10. ผลลัพธ์ 

 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เกิดปัญหาการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
ในเทศบาลตําบลหงส์หิน 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.3.1 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหงส์หิน 

2. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลตําบลหงส์หิน มีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าใน
ภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของ
สภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   

 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไก
สําคัญที่ใช้สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศการ
ทํางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต 

 เทศบาลตําบลหงส์หิน จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหงส์
หิน เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการ
ทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร  

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหงส์หินในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 

 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับบทบาทและอํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหงส์
หิน 

4. เป้าหมาย 

 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหงส์หิน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

6. วิธีการด าเนินงาน 

 6.1 จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกเทศบาลตําบลหงส์หินใช้สําหรับการประชุม 
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 6.2 จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหงส์หิน
และความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

 6.3 แต่งตั้งสมาชิกเทศบาลตําบลหงส์หิน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา การจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลหงส์หิน 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานนิติการ ฝุายปกครอง สํานักปลัด เทศบาลตําบลหงส์หิน 

10. ผลลัพธ์ 

10.1 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหงส์หินมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอํานาจหน้าที่ และสามารถ
ปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 

 10.2 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหงส์หินสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
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4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหงส์หิน ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝุายบริหาร 

2. หลักการและเหตุผล 

 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจําไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความ
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เก่ียวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และทําให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น จึงจําเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย 
คําสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้
เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่
ต้องเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือ ถูกตรวจสอบ 

 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหงส์หิน เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อืน่ใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องสําหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหงส์หิน 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 

 3.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 
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6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน  

 6.2 กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสําหรับ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

 3. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 

 4. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 การจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสําหรับผู้บริหารและสมาชิกเทศบาล
ตําบลหงส์หิน 

 10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหงส์หิน มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
เป็นแนวทาง  การปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
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4.4 การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 

 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคสําคัญในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวก
พ้องดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมืองหรือผู้
มีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตสํานึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง และยังมองเห็นว่า
การทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า หรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่ง
เกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์  
ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่
จะปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 

 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดทํา
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝูาระวังการทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน 
รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต   

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือส่งเสริมองคค์วามรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 

 3.2 ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝูาระวังการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในชุมชนเทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการ  
เว็บไซต์ของหน่วนงาน 

 6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ 
ของหน่วยงาน 

 6.3 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 

 6.4 สนับสนุนการดําเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝูาระวังการทุจริต     
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 6.5 เชิญผู้แทนของชุมชนเฝูาระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ฝุายปกครอง สํานักปลัด เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริตให้ ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 แห่ง 

 10.2 มีชุมชนเฝูาระวังการทุจริตเกิดข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564) 111 
 

4.4.2 การติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จําเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 

3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จํานวน 13 หมู่บ้าน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ขออนุมัติจัดทําปูายประชาสัมพันธ์ 

6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์  

6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 

6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 

6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 

6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝุายปกครอง สํานักปลัด เทศบาลตําบลหงส์หิน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตลดน้อยลง 

10.2 นําเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 


