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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
(พ.ศ. 2566 – 2570)
ของเทศบาลตาบลหงส์หิน
มิติที่ 1
การสร้างวัฒนธรรมสุจริต

มิติที่ 2
การบริหารราชการ
ด้วยความโปร่งใส
มิติที่ 3
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ 4

สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา

การยกระดับกลไกล การตรวจสอบการ
ดาเนินงานของเทศบาลตาบลหงส์หิน

คำนำ
เทศบาลตาบลหงส์หิน ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดจนแสดง
ให้เห็นถึงเจตจานงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม อัน
จะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทางานของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น
เทศบาลตาบลหงส์หิน ได้พัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่ ง ใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผน 3 ระดั บ ได้ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การ
ต่อต้ านการทุ จ ริ ตและประพฤติ มิช อบ แผนการปฏิรู ปประเทศ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแ ห่ ง ชาติ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยนาหลักธรรมาภิบาลสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบ
การจัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 บทนา ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน เป้าหมาย และประโยชน์ของการจัดทาแผน
ส่ว นที่ 2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจานวนงบประมาณที่ดาเนินการ
ใน 5 ปี (พ.ศ. 2566 / 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมทั้งสิ้น จานวน 62 โครงการ ดังนี้
มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจรติ จานวน 18 โครงการ
มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จานวน 29 โครงการ
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จานวน 8 โครงการ
มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น จานวน 7 โครงการ
ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ
เทศบาลตาบลหงส์หิน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลตาบลหงส์หิน จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะนาไปสู่เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่กาหนด
ไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ”
เทศบาลตาบลหงส์หิน
กันยายน 2565

สารบัญ
คานา
ส่วนที่ 1 บทนา
1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
4. เป้าหมาย
5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจานวนงบประมาณที่ดาเนินการ แยกตาม 4 มิติ
มิติ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต
มิติ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส
มิติ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน
มิติ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ
มิติ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต
1. โครงการพั ฒ นาความรู้ ด้ า นกฎหายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ปฏิบัติงาน สาหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. โครงการเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั นธ์ ค วามรู้ ด านกฎหมายและระเบี ย บที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น
3. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล
ตาบลหงส์หิน
4. โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตาบลหงส์หิน
5. โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการ
ทุจริต
6. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต
7. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต
8. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ”
9. โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความ
วิริยะอุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต
10. โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
11. โครงการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
12. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต
13. ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์
14. กิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน

หน้า
1
3
4
4
5

6
8
11
12

14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

คานา
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ
มิติ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต
15. กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทา
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตาบลหงส์หิน
16. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
ตาบลหงส์หิน
17. โครงการประกวดคาขวัญต่อต้านการทุจริต
18. โครงการประกวดคาขวัญต่อต้านการทุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส
19. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน
20. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ
21. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะของเทศบาลตาบลหงส์หิน
22. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ ใ นการน าหลั ก คุ ณ ธรรมมาใช้ ใ นการ
บริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตาบลหงส์หินด้วยการจัดทาแผนปฏิบั ติการป้องกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร
ลาดับ
ขั้นตอน
ประเดินความเสี่ยงการ
Risk
มาตรการ
ที่
การดาเนินงาน
ทุจริต
Score
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1. การบริ ห ารงานของ 1. ผู้ บ ริ ห ารด าเนิ น การ ปานกลาง 1 . โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
หน่ ว ยงาน และการ ตามนโยบายของตนเอง
บริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง แทรกแซงการปฏิ บั ติ ง าน
บาลเพือ่ ปูองกันการทุจริต
บุคลากร
ของเจ้ า หน้ าที่ ซึ่ งอาจขั ด
2. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ใน
ต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การน าหลั ก คุ ณ ธรรมมารใช้ ใ น
2. บุ คลกรของหน่ว ยงาน
การบริหารงานของผู้บริหารด้วย
ไม่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การ
การจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกัน
ปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัว
การทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
มาทาที่ทางาน ขาดความ
และความโปร่งใส
รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ก า ร
3. มาตราจัดทาแผนปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน
ปูองกัน การทุ จริต เพื่ อยกระดั บ
คุณธรรมและความโปร่งใส
4. โครงการพัฒ นาความรู้ด้า น
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กั บ ก า รป ฏิ บั ติ ง า น ส า ห รั บ
บุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น
5 . ม า ต ร ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม ป ร ะ ม ว ล
จริยธรรมของเทศบาลตาบลหงส์
หิน
6. โครงการเสริ มสร้ างค่ านิ ย ม
ต่อต้านการทุจริต
7. มาตรการประเมินความคุ้มค่า
ในการบริหารงานของหน่วยงาน
2. การบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย ปานกลาง 1. มาตรการเปิดเผยข้อมูล การ
โ อ น เ ลื่ อ น ต า แ ห น่ ง /
บริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากร
เ งิ น เ ดื อ น แ ล ะ ก า ร
บุคคลแก่สาธารณะ
มอบหมายงาน ไม่ เ ป็ น
2. มาตรการสร้างความโปร่งใส
ธรรม เอาแต่ พ วกพ้ อ ง
ในการบริหารงานบุคคล
หรื อ มี ก ารเรี ย กรั บ เงิ น
3. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน
เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
หรือเลื่อนตาแหน่ง
4. มาตรการนาผลการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนใน
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ลาดับ
ที่

ขั้นตอน
การดาเนินงาน

ประเดินความเสี่ยงการ
ทุจริต

Risk
Score

3.

การบริ ห ารการเงิ น
งบประมาณ การ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ก า ร
บริ การพัส ดุ และการ
ใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ของทางราชการ

1. การบริ ห ารการเงิ น
งบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ้ า ง การจั ด หาพั ส ดุ ไม่
เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง หรื อ ไม่ เ ป็ น ไป
ตามวัตถุประสงค์ หรือใช้
เงินไม่เกิดประโยชน์
2. น าทรั พ ย์ สิ น ของทาง
ราชการไปใช้ ป ระโยชน์
ส่วนตน

สูง

4.

ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร 1 . ไ ม่ ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ก่
สา ธา รณ ะ/ บริ กา ร ประชาชนตามล าดั บ อั น
ประชาชน
เนื่องมาจากความสัมพันธ์
ส่ ว นตั ว หรื อ การให้ สิ ท ธิ
พิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือ
มี ก ารติ ด สิ น บนเพื่ อ ให้ ไ ด้
คิวเร็วขึ้น
2. มีการเรียกรับเงินพิเศษ
จ า ก ผู้ ข อ รั บ บ ริ ก า ร
น อ ก เ ห นื อ จ า ก
ค่ า ธรรมเนี ย มปกติ เพื่ อ
แลกกับการให้บริการ หรือ
ก า ร พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ
อนุญาต
3. ให้บริการไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน เช่ น ใช้ เ วลา
ใ ห้ บ ริ ก า ร น า น ก ว่ า ที่
กาหนดไว้

สูง

มาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
การให้บริการมาใช้ในการเลื่อน
ขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลาก
1. มาตรการควบคุ ม การเบิ ก
จ่ า ย เ งิ น ต า ม เ ท ศ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายประจาปี
2. กิ จ กรรมวิ เ คราะห์ ผ ลการ
จัดซื้อจัดจ้างประจาปี
3 . ม า ต ร ก า ร ปู อ ง กั น
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ทั บ ซ้ อ น ข อ ง
หน่วยงาน
4. มาตรการปูองกันการใช้จ่าย
งบประมาณที่ ไ ม่ ส มควร ผิ ด
วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ
5. โครงการเสริ ม สร้ า งความ
โปร่ ง ใสในการใช้ท รั พ ย์สิ น ของ
ทางราชการ
6 . โ ค ร ง ก า ร ป ลู ก ฝั ง วิ ธี คิ ด
แยกแยะผลประโยชน์ ส่ ว นตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
1. มาตรการ NO GIFT Polecy
2. โ ค ร ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง
วั ฒ นธรรมการให้ บ ริ ก ารอย่ า ง
เท่าเทียมกัน
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ให้ บ ริ ก ารประชาชนตามหลั ก
ธรรมาภิบาล
4. โครงการบุ ค ลากรต้ น แบบ
ด้าน “การบริการเป็นเลิศ”
5. โครงการพั ฒ นาระบบการ
ให้ บริ ก ารประชาชนผ่ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
6. มาตรการจัดให้ มีระบบและ
ช่ อ งทางการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
เกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน
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2. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กาหนดให้รัฐพึงจัดให้ มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรบในการจัดทาแผน
ต่าง ๆ ให้ สอดคล้ องและบู รณาการกัน เพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่ อนไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยมี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบั ติเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 กล่าวคือ
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยมีเปูาหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาศและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ กาหนดเปูาหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกาหนด
ตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception
Index –CPI) อยู่ในลาดับ 1 ใน 20และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ากว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้นาผลการประเมิน ITA ไปกาหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายไว้ว่าหน่วยงานที่
เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละร้อย) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ.
2566 – 2570) ได้กาหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perception Index –CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และหรือได้คะแนนไม่ต่ากว่า 57 คะแนน
และหน่วยงานที่เข้าร่วมประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้องละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International –TI) เผยแพร่ผลคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index –CPI) ประจาปี 2564 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้
35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 โลก ซึ่งลดลงจากปี 2563 ย่อมสะท้อนให้
ได้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเป็นหน่วยงานของ
รัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการ
กระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ถือเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนาไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปราศจากการทุจริต นาเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญ ก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลัก
แห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้อง
เป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้น เทศบาลตาบลหงส์หิน จึงให้ความสาคัญกับการบริการงานตามหลักธรรมาภิบาลควบคู่ไป
กับการปูองกันการทุจริต โดยได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตและนาไปสู่การปฏิบัติให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตาบลหงส์หิน (พ.ศ. 2566 – 2570) อัน
จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้บ รรลุค่าเปูาหมายของแผนแม่บทฯ ที่กาหนดไว้ว่า ใน พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่
เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมี
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index –CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ากว่า 57 คะแนน
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
(1) เพื่อแสดงเจตจานงสุจริตของผู้บริหารเทศบาลตาบลหงส์หิน ต่อสาธารณชน
(2) เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
(3) เพื่อให้การบริหาราชการของเทศบาลตาบลหงส์หิน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย
โปร่งใส และตรวจสอบได้
(4) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปูองกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
(5) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการดาเนินงานของเทศบาลตาบลหงส์หิ นที่มีประสิทธิภาพ
เข้มแข็ง และลดการทุจริต
4. เป้าหมาย
(1) คดีทุจรติของเทศบาลตาบลหงส์หินลดลง ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2570
(2) เทศบาลตาบลหงส์หิน มีคะแนน ITA เพิ่มขึ้นและผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนน
ขึ้นไป) ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ITA) /เทศบาลตาบลหงส์หิน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
(85 คะแนนขึ้นไป) และมีคะแนน ITA 90 คะแนนขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ผ่านเกณฑ์ ITA แล้ว)
ค่าเป้าหมาย
ปี 2566
ปี 2567 ปี 2568
ปี 2569
ปี 2570
จานวนคดีทุจริตลดลง
ร้อยละ 10 ร้องละ 20 ร้องละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50
(คานวณจากปี 2565

คะแนน ITA

65 คะแนน 70 คะแนน 75 คะแนน 80 คะแนน

85 คะแนน
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5. ประโยชน์การการจัดทาแผน
(1) ผู้บริหารเทศบาลตาบลหงส์หินได้แสดงเจตจานงสุจริตต่อสาธารณชน
(2) เทศบาลตาบลหงส์หิน มีวัฒนธรรมสุจริต บุคลกรในองค์กรมีจิตสานึกและความตระหนักใน
การปฏิบัติหน้ าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ
(3) เทศบาลตาบลหงส์หิน มีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส
และตรวจสอบได้
(4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตาบลหงส์
หิน
(5) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการดาเนินงานของเทศบาลตาบลหงส์หิน ที่มีประสิทธิภาพ
เข้มแข็ง และลดการทุจริต

6

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
(พ.ศ. 2566 – 2570)
เทศบาลตาบลหงส์หิน
เทศบาลตาบลหงส์หิน ได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบดด้วย โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ จานวน 62 โครงการ ดังนี้
มิติ

ภารกิจตามมิติ

1 . ก า ร ส ร้ า ง 1.1 การเสริ ม สร้ า ง
วัฒนธรรมสุจริต
จิ ต ส า นึ ก แ ล ะ ค ว า ม
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ราชการการเมื อ งฝุ า ย
บ ริ หา ร ข้ า ร า ช ก า ร
ก า ร เ มื อ ง ฝุ า ย ส ภ า
ท้องถิ่น และฝุายประจา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1) โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สาหรับบุคลากรองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ผู้ บ ริ ห ารและสมาชิ ก สภา
ท้องถิ่น
2) โครงการเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ค วามรู้ ด้ า น
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
3) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลตาบลหงส์หิน”
4) โครงการปู อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นของ
เทศบาลตาบลหงส์หิน

ปี 2566
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2567
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2568
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2569
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2570
งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

1.2 การเสริมสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
5) โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลเพื่อปูองกันการทุจริต
6) โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรสุจริต
7) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้าน
การทุจริต
8) โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “การบริหารเป็น
เลิศ”
9) โครงการเชิดชูบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐาน ด้ ว ยความวิ ริย ะอุ ต สาหะ และซื่ อ สั ต ย์
สุจริต
10) โครงการปลู กฝัง วิ ธีคิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
11) โครงการส่ ง เสริ ม การด าเนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
12) โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต
13) โครงการยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ห น่ ว ยงานและ
บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
1 4 ) กิ จ ก ร ร ม ก า ร ม อบ ป ร ะ ก า ศ เกี ย ร ติ คุ ณ
คณะกรรมการหมู่บ้าน

ปี 2566
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2567
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2568
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2569
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2570
งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

8
มิติ

ภารกิจตามมิติ

1.3 การสร้างจิตสานึก
และความตระหนั ก แก่
เด็กและเยาวชน
รวม
2. การบริ ก าร 2.1 การเปิดเผยข้อมูล
ราชการด้ ว ยความ สาธารณะขององค์ ก ร
โปร่งใส
ปกครองส่วนท้องถิ่น

2.2 มาตรการส่ งเสริม
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม
โปร่งใส

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
15) กิ จ กรรมยกย่ อ งและเชิ ด ชู เ กี่ ย วแก่ บุ ค คล
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมกิจกรรมของเทศบาลตาบลหงส์หิน
16) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนเทศบาลตาบลหงส์หิน
17) โครงการประกวดคาขวัญต่อต้านการทุจริต
18) โครงการโรงเรียนคุณธรรม
จานวน 15 โครงการ 2 กิจการ 1 มาตรการ
19) มาตรการาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาศู น ย์ ข้ อ มู ล
ข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
20) โครงการเสริมสร้างความโปร่งในในการบริหาร
งบประมาณ
21) มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกากับ
ติ ด ตามการเผยแพร่ ข้ อ มู ล สาธารณของเทศบาล
ตาบลหงส์หิน
22) มาตรการแสดงเจตนารมณ์ ใ นการน าหลั ก
คุ ณ ธรรมมาใช้ ใ นการบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ก าร
เทศบาลตาบลหงส์หินด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุ จริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส

ปี 2566
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2567
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2568
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2569
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2570
งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

10,000

-

-

-

-

10,000

10,000

10,000

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

9

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
23) มาตรการ NO Gift Policy
24) โครงการเสริม สร้า งวั ฒ นธรรมการให้ บ ริการ
อย่างเท่าเทียมกัน
25) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ของเทศบาลตาบลหงส์หิน
26) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล
27) กิจกรรม “สร้างความโปร่งในในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน
28) มาตรการนาผลการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนในการให้ บ ริ ก ารมาใช้ ใ นการเลื่ อ นขั้ น
เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร
29) กิ จ กรรม “ควบคุ ม การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี”
30) กิ จ กรรม “วิ เ คราะห์ ผ ลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ประจาปี”
31) มาตรการปู อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นของ
เทศบาลตาบลหงส์หิน
32) มาตรการปูองกันการใช้จ่ ายงบประมาณที่ไ ม่
สมควร ผิดวัตถุประสงค์ไม่มีประสิทธิภาพ

ปี 2566
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2567
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2568
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2569
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2570
งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

10
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

33) โครงการเสริ ม สร้ า งความโปร่ ง ใสในการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ
34) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่
มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลหงส์หิน
35) โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
36) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
37) โครงการ “บริ ก ารเป็ น เลิ ศ ก่ อ เกิ ด ความ
ประทับใจ” (ยกระดับมาตรฐานการให้บริการตาม
หลักธรรมาภิบาล
38) โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
39) มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริการงาน
ของเทศบาลตาบลหงส์หิน
40) มาตรการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารปู อ งกั น การ
ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
2.3 มาตรการาลดการ 41) มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติการตาม
ใ ช้ ดุ ล พิ นิ จ ใ น ก า ร หลักธรรมาภิบาล”
ปฏิบัติงาน
42) กิ จ กรรม “การจั ด ท าข้ อ ตกลงการปฏิ บั ติ
ราชการของเทศบาลตาบลหงส์หิน
43) โครงการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

ปี 2566
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2567
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2568
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2569
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2570
งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

รวม
3 . ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม 3.1 การส่ ง เสริ ม ให้
บทบาทและการมี ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว ม
ส่ ว นรวมของภาค บ ริ ก า ร กิ จ ก า ร ข อ ง
ประชาชน
องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
3.2 การรั บ ฟั ง ความ
คิดเห็น การรับและการ
ต อ บ ส น อ ง เ นื่ อ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
44) โครงการจั ด ท าคู่ มื อ หรื อ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลหงส์หิน
45) โครงการจัดทามาตรานการให้บริการประชาชน
46) มาตรการออกค าสั่ ง มอบหมายของเทศบาล
ตาบลหงส์หิน
47) มาตรการกระจายอานาจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
รวม 10 โครงการ 5 กิจกรรม 14 มาตรการ
48) โครงการจัดเวทีประชาคม
49) กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารกิจการของเทศบาลตาบลหงส์หิน
50) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตาบลหงส์หิน
51) โครงการประชุมสภาสัญจร
52) มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุ กข์/ ร้องเรีย น
ของเทศบาลตาบลหงส์หิน

ปี 2566
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2567
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2568
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2569
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2570
งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

-

-

-

-

10,000

10,000

10,000

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

12
มิติ

4. การยกระดั บ
ก ล ไ ก ก า ร
ตรวจสอบการ
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
อง ค์ ก ร ป ก ค ร อง
ส่วนท้องถิ่น

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.3 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน
และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต
รวม
4.1 การจั ด วางระบบ
ตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายใน และการ
บริ ก ารความเสี่ ย งการ
ทุจริต

53) กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝูาระวังการทุจริต
54) โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝูา
ระวังการทุจริตของเทศบาลตาบลหงส์หิน
55) กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต
จานวน 3 โครงการ 4 กิจกรรม 1 มาตรการ
56) โครงการจั ด ท าแผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปี
57) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
58) มาตรการบริหารจัด การความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตาบลหงส์หิน

4.2 การส่งเสริมบทบท 59) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎระเบียบ และ
การตรวจสอบของสภา กฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น
ท้องถิน่
60) กิจกรรมส่ งเสริมและพัฒ นาศักยภาพสาหรับ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
4.3 มาตรการจั ด การ 61) มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง
เรื่องร้องเรียนการทุจริต หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตาบลหงส์
หิน

ปี 2566
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2567
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2568
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2569
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2570
งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ
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ปี 2566
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2567
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2568
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2569
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2570
งบประมาณ
(บาท)

62) มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลตาบลหงส์
หิน
รวม
จานวน 2 โครงการ 2 กิจกรรม 3 มาตรการ
10,000
รวมทั้งสิ้น จานวน 30 โครงการ 13 กิจกรรม 19 มาตรการ 120,000

10,000
120,000

10,000
120,000

10,000
120,000

10,000
120,000

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

หมาย
เหตุ
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ


มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต


1.1 การเสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 เสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ตามอานาจหน้าที่ และประพฤติตน
ตามประมวลจริยธรรม

ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สาหรับ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่บุคลากร สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ
หน้าที่การดาเนินการอย่างเคร่งครั ด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจามักเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความ
ชานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เ งื่ อ น ไ ข แ ล ะ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ มเติม จึงส่งผลให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นกระทาผิดกฎหมายระเบียบต่าง ๆ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่น และท าให้ ก ารแก้ไ ขปั ญหาของประชาชนหรือ การพัฒ นาท้องถิ่น ขาดประสิ ทธิ ภ าพ
ประสิทธิผล
ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วน
ได้เสีย รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สาหรับ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บุ คลากร ผู้ บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้องในองค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ
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3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครับด้วยความชอบธรรม คานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มี ส่วน
ได้เสีย
4. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลหงส์หิน จนวน 45 คน
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2) ประสานบุคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมการดาเนินโครงการ
3) กาหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องสาหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
4) จัดทาเอกสารส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5) อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
6) ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ
7) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ ฝุายปกครอง สานักปลัด เทศบาลตาบลหงส์หิน
9. ผลผลิต,ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสาหรับบุคลากร ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อครั้ง
2) บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ทาแบบทดสอบ/แบบประเมิน)
ผลลัพธ์
เทศบาลตาบลหงส์หิน มีการบริหารงานโดยยึดอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(สารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน)
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ลาดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพัน ธ์ความรู้ดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น จาเป็นต้องดาเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้าน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สาหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ บุคลกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารงาน และปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บุคลากร ผู้บริห ารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อพัฒ นาศักยภาพบุ คลากร ผู้ บริห ารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้ มีความพร้อมในองค์
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารราชการ
3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
4. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น จานวน 54 คน
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทาโครงการ/แผนงานและขออนุมัติดาเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บริหาร
2) กาหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องสาหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
3) เผยแพร่ ประชาสั มพัน ธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับ
บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เป็นต้อน
4) ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ
5) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ ฝุายปกครอง สานักปลัด เทศบาลตาบลหงส์หิน
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับ
บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ผ่านช่องทางที่หลากหมาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว อย่างน้อย 5 ช่องทาง และไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ราย
ไตรมาส)
2) บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารงาน ไม่น้อยกว่าร้อย 80 (สารวจโดยแบบทดสอบ/แบบ
ประเมินผล)
ผลลัพธ์
องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นมี ก ารบริ ห ารงานโดยยึด อ านาจหน้ า ที่ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (สารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน)

18

ลาดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลหงส์หิน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่เทศบาลตาบลหงส์หิน ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลหงส์หิน โดย
กาหนดกลไกและระบบการบั งคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุ าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้อยแรง
แต่งการกระทา นอกจากนี้ สานักงาน ก.พ. ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดให้
ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่และไม่กระทาการอันเป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013/ว11
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรนาแนวทางการดาเนินการดังกล่าวมาปรับใช้
เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใสในการปฏิ บั ติ ง านและเป็ น ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจประชาชน
เทศบาลตาบลหงส์หิน จึงได้จัดทามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบล
หงส์หิน” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจาทุกระดับนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซึ่ง
สัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
2) เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร ระดับ
บุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลตาบลหงส์หิน เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3) เพื่อ ทาให้ เกิ ดรู ป แบบองค์ กรอัน เป็ นที่ ยอมรับ เพิ่ม ความน่า เชื่ อ ถือ เกิด ความมั่น ใจแก่
ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4) เพื่อให้ เกิดพันธะผู กพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดั บ โดยให้ฝุ ายบริหารใช้
อานาจในขอบเขต สร้างระบบความรับ ผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้ บังคับบัญชา ต่อ
ประชาชนและต่อสังคม ตามลาดับ
5) เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชยโดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
4. กลุ่มเป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป จนวน 54 คน
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทามาตรการและขออนุมัติดาเนินการต่อผู้บริหาร
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2) กาหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสาหรับบุคคลใน
องค์กรและสาธารณชน
3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่
กาหนด
4) ดาเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึง
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่น ๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่กาหนด
5) ดาเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่
สาธารณชน ให้มีส่วนรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตรมประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เรื่องกาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบที่กาหนด)
6) ประเมินและติดตามผลการดาเนินการ
7) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
งานนิติการ ฝุายปกครอง สานักปลัด เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง
2) คณะผู้ บริ หาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(สารวจโดยใช้แบบประเมินผล)
ผลลัพธ์
1) คณะผู้บ ริห าร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลู กจ้างประจา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตาบลหงส์หิน ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลหงส์
หิน (สารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)
2) เสริ ม สร้ า งจิ ต ส านึ ก และความตระหนั ก ในการายึ ด มั่ น ผลประโยชน์ ส่ ว นรวมมากกว่ า
ประโยชน์ส่วนตน ที่จะไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
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ลาดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตาบลหงส์หิน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้ว ยสถานการณ์ห รื อการกระทาของบุคคลมีผลประโยชน์ส่ว นตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่ งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง การะกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว
ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าเป็นสิ่งผิ ดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่ า นี้ เป็ น การกระทาความผิ ดทางจริ ย ธรรมของเจ้าหน้ าที่ของรัฐ ที่ ต้องค านึงถึ งผลประโยชน์ส าธารณะ
(ประโยชน์ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
ดัง นั้ น เทศบาลต าบลหงส์ หิ น จึง ได้ด าเนิ นการโครงการปู องกัน ผลประโยชน์ทั พ ซ้อ นของ
เทศบาลตาบลหงส์หิน เพื่อปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อให้ ค วามรู้ ค วามเข้าใจแก่พนัก งานองค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น เกี่ยวกั บการปูองกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน
2) เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริตโปร่งในของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลตาบลหงส์หิน
3) เพื่อเสริมสร้างให้ข้ารากชารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลหงส์หิน มีจิตสานึก ค่านิยม
และวัฒ นธรรมเรื่องความซื่อสั ตย์ สุ จ ริต มุ่งมันทางานอย่างมีประสิ ทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่ งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
ของเทศบาลตาบลหงส์หิน จานวน 54 คน
5. วิธีการดาเนินการ
1) จัดตั้งคณะทางาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของตาแหน่งต่าง ๆ
2) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
และจัดทาร่างคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3) จั ดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงแนวทางการดาเนินการเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
ข้องเสนอแนะที่ได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็น และจัดทาคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่ อปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
5) จัดประชุมเพื่อให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลการของหน่วยงาน
6) เผยแพร่งคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลการของ
หน่วยงานและสาธารณชนให้รับทราบ
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7) รายงานผลการดาเนินการ
5. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ ฝุายปกครอง สานักปลัด เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) พนักงานของเทศบาลตาบลหงส์หิน มีความรู้ความเข้ใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ร้อยละ
80 ของจานวนพนักงานฯ (สารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบทดสอบความรู้)
2) มีคู่มือ/แนวทางการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน จานวน 1 ชุด
3) มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน อย่างน้อย 2
ช่องทาง (เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หนังสือเวียน
ผลลัพธ์
พนักงานของเทศบาลตาบลหงส์หิน มีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยิ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (สารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)
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1.1.3 เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต

ลาดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อปูองกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสาคัญในการ
บริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตสานึกในการทางานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนาไปส่งการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้ งภายในองค์กรได้อีกด้ว ย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็น
ปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริ งจัง เพื่อทาให้ปัญหาคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนา
หลั กธรรมาภิบ าลไปปรั บใช้กับทุกภาคส่ วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่ว นการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งปลูกจิตสานึกของคนไทยร่วมต้นภัยการทุจริต ควบคุม
กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น
ดังนั้ น เพื่อประโยชน์ ในการบริห ารราชการของเทศบาลตาบลหงส์หิ น จึงได้จัดโครงการ
ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อปูองกันการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตาบลหงส์หิน มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมาภิบาลสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อให้ผู้บริการท้องถิ่น และบุคลกรของเทศบาลตาบลหงส์หิน มีความรู้ความเข้าใจและให้
ความสาคัญกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruptoin) และมีค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริต
3) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลตาบลหงส์หิน มีความรู้ความเข้าใจในหลัก
และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลตาบลหงส์หิน สามารถนาองค์ความรู้หลักธรร
มาภิบาล ไปประยุกต์ใช้ในกาดรทางานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลตาบลหงส์หิน จานวน 54 คน
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียม
โครงการ
3) จัดทากาหนดการ
4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเปูาหมาย
จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์
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5) จัดฝึกอบรมตามกาหนดการ
6) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ ฝุายปกครอง สานักปลัด เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลตาบลหงส์หิน ที่เข้ารับการอบรม
ผ่านการทดสอบความรู้ ธ รรมาภิบ าล ร้ อยละ 90 (ทดสอบความรู้ผ่ านระบบทดสอบความรู้ ธ รรมาภิบาล
ออนไลน์)
ผลลัพธ์
1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลตาบลหงส์หิน นาหลักธรรมภิ
บาลมาปรับใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)
2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลตาบลหงส์หิน ร่วมต่อ ต้านการ
ทุจริต (สารวจโดยแบบประเมินติดตามผล)
3) ผู้ บ ริ หารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลตาบลหงส์ หิ น นาปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้ (สารวจโดยแบบประเมินติดตามผล)
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ลาดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การดาเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่
ความรับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีคุณ ธรรมจริยธรรม อันจะนาไปสู่การทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสาเร็จของ
องค์กรอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
เทศบาลตาบลหงส์หิน จึงได้ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างจิตสานึกให้
บุคลากรตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นลาดับที่ดีของสังคม ยึดมั่นใน
คุณธรรม ยื น หยั ดในสิ่ งที่ถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้ เห็ นถึงการมีคุณธรรม
จริยธรรม อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างจิตสานึก
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการทางานอันจะนาไปสู่การทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสาเร็จขององค์กรอย่าง
ยั่งยืน จึงได้กาหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตาบล
หงส์หิน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ เ จ้ าหน้ า ที่ ข องเทศบาลต าบลหงส์ หิ น น าหลั ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข
2) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ใน
การปฏบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
4. กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ บุคลการของเทศบาลตาบลหงส์หิน จานวน 54 คน
5. วิธีการดาเนินการ
1) จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียม
โครงการ
3) กาหนดรูปแบบ กาหนดการ และหัวข้อการอบรม
4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเปูาหมาย
จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์
5) ดาเนินการตามรูปแบบและกาหนดการที่กาหนด
6) รายงานผลการดาเนินการ
7) เผยแพร่การดาเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ
10,000.00 (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการจัดอบรมจานวน 1 ครั้ง
2) บุ ค ลากรมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจหลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม สามารถน าไปปรั บ ใช้ ใ น
ชี วิ ต ประจ าวั น และการปฏิ บั ติ ง านได้ ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80 (ส ารวจโดยใช้ แ บบทดสอบความรู้ / แบบ
ประเมินผล)
ผลลัพธ์
บุคลการนาหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรในหน่วยงาน (สารวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล)

\
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ลาดับที่ 7
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ กาหนดเปูาหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้ นการ
สร้ างวัฒนธรรมสุจ ริ ต ส่ งเสริมการปฏิบั ติหน้าที่ของข้าราชการาและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีความใสสะอาด
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
ดังนั้น เทศบาลตาบลหงส์หิน จึงได้กาหนดดาเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตาบลหงส์หิน มีความรู้ ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริต
สอดส่องเฝูาระวังไม่ให้เกิดการกระทาการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะนาไปสู่ การเป็นองค์กรที่ปลอด
การทุจริตในที่สุด
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจา ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป
2) เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจา ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เฝูาระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต
4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจา ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตาบลหงส์หิน จานวน 54 คน
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทาโครงการและขออนุมัติต่อผู้บริหาร
2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่
ข้อมูล
3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสานึกด้านการต่อต้าน
การทุจริต
4) นาข้อมูลที่ได้มาจัดทาเป็นสื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรูปแบบที่กาหนด (เช่น แผ่นพับ
จดหมาย ข่าว วีดิทัศน์ ปูายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น)
5) ด าเนิ น การเผยแพร่ ประชาสั มพั นธ์ และสร้า งเสริ มองค์ ความรู้ ให้ บุค ลากรในสั ง กัด ให้
รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางและช่องทางที่กาหนด
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ ฝุายปกครอง สานักปลัด เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการเผยแพร่ข้อมูล/องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตจานวนไม่น้อยกว่า 5 เรื่องขึ้นไป
2) คณะผู้บริการท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจา ลูกจ้างประจา พนักงาน
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต (สารวจโดยใช้แบบประเมิน ติดตาม
ผล)
ผลลัพธ์
คณะผู้บริการท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจา ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เฝูาระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต (สารวจโดยใช้แบบ
ประเมินติดตามผล)
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ลาดับที่ 8
1. ชื่อโครงการ : โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่สาคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและ
ภารกิจที่ได้รั บการถ่ายโอนจากหน่ วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจ การบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีในเรื่องต่าง ๆ เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกินความจาเป็น ประชาชนได้รับการอานาจความสะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง ซึ่ง
ภารกิจที่สาคัญคือการบริการประชาชนตามภารกิจและอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หาก
พนักงานหรือบุคลการองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นมีจิตในการให้บริการ และให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่
เลือกปฏิบัติ ก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชนผู้รับบริการ หากองค์กรมีการยกย่อง
ชมเชย หรือให้รางวัลพนักงานหรือบุคลการที่ให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ บริการด้วยความเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ ก็จะเป็นต้นแบบให้แก่พนักงานหรือบุคลาการคนอื่น ๆ ในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญ
และกาลังใจให้แก่พนักงาน บุคลากร ผู้ให้บริการประชาดชนด้วยจิตบริการต่อไป
เพื่อให้ ห น่ ว ยงานมีการพัฒ นาคุณภาพการให้ บริการประชาชนตามหลั กธรรมาภิบาล และ
อานวจความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และ
เพื่อให้ เกิดความพึงพอใจแก่ป ระชาชนโดยทั ดเทียมกันและไม่เลื อกปฏิบัติ และสร้างขวัญ และกาลั งใจให้
พนักงาน บุคลากรผู้ให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ จึงได้จัดทาโครงการบุคลากรต้นแบบ ด้ าน “บริการเป็น
เลิศ”
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านบริการยอดเยี่ยม และเป็นต้นแบบให้แก่บุคลากรคน
อื่น ๆ ให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ เท่าเทียมกัน และเป็นธรรม
2) เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่บุคลกรในการให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ
3) เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น
4) เพื่อให้ประชาชนผู้รั บบริ การเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความ
เชื่อมั่นในองค์กร
4. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของเทศบาลตาบลหงส์หิน จานวน 51 คน
5. วิธีดาเนินการ
1) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ
2) คณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลกรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ
3) จัดทาประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ และเผยแพร่ให้
บุคลกรทราบ
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4) เชิญ ชวนให้ ส านั ก/กองในเทศบาลต าบลหงส์ หิ น ส่ งบุ คลากรในสั งกัด ที่มี คุณสมบัติ ตาม
หลักเกณฑ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นบุคลกรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ
5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ โดยประเมินผลจาก
หลักเกณฑ์ที่กาหนด โดยนาผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการจากประชาชนมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน
ร่วมด้วย
6) ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ
7) มอบประกาศเกียรติคุณให้บุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ
8) เผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์ บุ ค ลกรต้ น แบบ ด้ า นบริ ก ารเป็ น เลิ ศ ให้ แ ก่ บุ ค ลากรภายใน
หน่ ว ยงานและสาธารณชนได้รั บ ทราบผ่ านช่อ งทางที่ห ลากหลาย เช่น เว็ บ ไซต์ สื่ อสั งคมออนไลน์ บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เป็นต้น
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนิน
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ ฝุายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีพนักงานต้นแบบด้านบริการประชาชนยอดเยี่ยม เป็นธรรม
ผลลัพธ์
1) ประชาชนผู้รั บ บริ การขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการของเทศบาลตาบลหงส์หิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ)
2) จานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง
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ลาดับที่ 9
1. ชื่อโครงการ : โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ
และซื่อสัตย์สุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่สาคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและ
ภารกิจที่ได้รั บการถ่ายโอนจากหน่ วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจ การบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีในเรื่องต่าง ๆ เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกินความจาเป็น ประชาชนได้รับการอานาจความสะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง
หากพนักงานหรือบุคลการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ
และซื่อสัตย์สุจริต จะทาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด ลดปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้
เทศบาลตาบลหงส์ หิ น จึ งได้ ดาเนิ นโครงการเชิ ดชูเกีย รติบุค ลากรที่ ปฏิบัติง านเป็น ไปตาม
มาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อยกย่องชมเชย หรื อให้รางวัล พนักงานหรือบุคลกรที่
ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่พนักงาน
และบุคลากรคนอื่น ๆ ในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่พนักงานบุคลกร ให้ปฏิบัติงาน
เป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิระยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริตต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2) เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่บุคลการในการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความ
วิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต
4. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลกรเทศบาลตาบลหงส์หิน จานวน 51 คน
5. วิธีดาเนินการ
1) แต่งตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต
2) คณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลการเพื่อเชิดชูเกียรติ
3) จัดทาประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก และเผยแพร่ให้บุคลกรทราบ
4) เชิญชวนให้ สานั ก/กอง ในเทศบาลตาบลหงส์ หิ นส่ งบุคลากรในสั งกัดที่มีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือก
5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อเชิดชูเกียรติบุคลการที่ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต
6) ประกาศผลการคัดเลือก
7) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
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8) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน
และสาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เป็นต้น
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ ฝุายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
9. ผลผลติ/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีบุคลากรต้นแบบด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ด้วยวามวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต
ผลลัพธ์
ร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง
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1.2 การสร้างจิตสานักและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1.2.1 เสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ แยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

ลาดับที่ 10
1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง
ในรอบหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกาลังเผชิญกับปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงในองค์กรต่าง ๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม
ดังนั้น เทศบาลตาบลหงส์หิน จึงได้จัดทาโครงการปลูกฝังวิ ธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวม
กับ ผลประโยชน์ ส่ วนรวมได้ ส่ งเสริมให้ ป ระชาชนให้ห ลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงในชีวิตประจาวัน
ร่วมกันปกปูองผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ทาให้เกิดเป็นค่านิยมที่จะไม่ยอมรับการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจให้ ป ระชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชน์ ส่ ว นตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้
2) เพื่อสร้างจิตสานึกให้ประชาชนร่วมปกปูองผลประโยชน์ส่วนรวม
3) เพื่อสร้างจิตสานึกให้ประชาชนรักษาสาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภคของชุมชน
4) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจาวัน
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา จานวน 50 คน
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร
2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียม
โครงการ
3) กาหนดรูปแบบ/แนวทาง/กาหนดการาและหัวข้อการอบรม
4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร, เชิญกลุ่มเปูาหมาย
5) ดาเนินการตามรูปแบบ/กาหนดการ ที่กาหนด
6) ประเมินและติตามผลการดาเนินการ
7) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ ฝุายปกครอง สานักปลัด เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการจัดอบรมให้กับประชาชน จานวน 1 ครั้ง
2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวมได้ร้อยละ 80
ของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ (สารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ)
3) ประชาชนมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันร้อยละ 80 ของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ (สารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ)
ผลลัพธ์
๑) ประชาชนร่วมปกปูองผลประโยชน์ส่วนร่วม และสาธารณประโยชน์ (สารวจโดยใช้แบบ
ประเมินติดตามผล)
2) ประชาชนมีการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน (สารวจ
โดยใช้แบบประเมินติดตามผล)
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1.2.2 เสริมสร้างจิตสานักและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ลาดับที่ 11
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กาหนดให้รัฐพึงจัดให้จัด
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิ บาลเพื่อให้เป็นกรอบในการ
จัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบั ติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อ
ความสุขของคนไทยทุกคน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้ ความสาคัญกับการปลู กฝังให้คนไทยไม่โกง โดยการส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสานึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม
จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสานึกความ
ซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนังถึงภายร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของ
สั งคมไทย โดยอาศัย กลไกทางสั ง คมเป็ น มาตรการในการลงโทษผู้ ก ระท าผิ ด หรือ ผู้ กระทาการทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบ
ดังนั้น เทศบาลตาบลหงส์หิน จึงได้ดาเนินโครงการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภายร้ายแรงของการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน
2) เพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตให้แก่ประชาชน
3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลหงส์หิน จานวน 100 คน
5. วิธีการดาเนินการ
1) จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียม
โครงการ
3) กาหนดรูปแบบ กาหนดการ และหัวข้อการอบรม
4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเปูาหมาย
จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์
5) ดาเนินการตามรูปแบบและกาหนดการที่กาหนด
6) รายงานผลการดาเนินการ

35
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ ฝุายปกครอง สานักปลัด เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
9. ผลผลติ/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการจัดอบรมจานวน 1 ครั้ง
2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนาไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สารวจโดยใช้แบบประเมินผลติดตามผล)
ผลลัพธ์
ประชาชนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 (สารวจโดยใช้แบบประเมินผลติดตามผล)
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1.2.3 เสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต

ลาดับที่ 12
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมาของโครงการ
องค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น เป็นหน่ ว ยงานของรัฐ ภายใต้ โ ครงสร้างการจัดระเบียบบริห าร
ราชการตามหลั กการกระจายอานาจการปกครอง เป็นหน่ว ยงานหลั กในการจัดทาบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนาไปสู่
การพัฒ นาทั่ว ทั้งประเทศ ทั้งนี้ พระราชบั ญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคานึกถึงหลัก
ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
รวมทั้ง แผนการปฏิรู ป ด้ านการปูอ งกัน และปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิช อบ ได้
กาหนดกลยุทธ์ด้านการปูองกันและเฝูาระวังที่มุ่งเน้นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตสานึกของประชาชนในการ
ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจ ริ ต รวมถึ งสร้ างลั กษณะนิ สั ย ไม่โ กงและไม่ ยอมให้ ผู้ ใดโกง เพื่อต่อ ต้านการทุจริต โดยเริ่ม จากเด็ ก
เยาวชน และผู้ปกครอง
ดังนั้น เทศบาลตาบลหงส์หิน จึงให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริตโดยเริ่มจากกการสร้าง
จิตสานึกให้เยาวชน และประชาชน ต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดทาโครงการเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการ
ทุจริต เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม ให้มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชน
จากทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริม และจ้างจิตสานึกให้ตระกนักถึงการสร้างค่านิยมและการเฝูาระวังต่อต้านการ
ทุจริตให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาน
2) เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิ บัติตนตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
3) เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ บุ ค คลล าดั บ ที่ ดี ด ารงตามหลั ก คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมไปสู่ อ งค์ ก รหรื อ
บุคคลภายนอก
4) เพื่อเป็นการวางรากฐานในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นไปสู่ประชาชน
ทุกภาคส่วน
4. กลุ่มเป้าหมาย
เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลหงส์ หิ น อาเภอจุน จัง หวัดพะเยา
จานวน 100 คน
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดหาข้อความที่เกี่ยวข้องกับการสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต
2) จัดทาสื่อในรูปแบบตามช่องทางที่กาหนดไว้
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3) เผยแพร่ให้ประชาชน รวมทั้งนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ภายในเขตพื้นที่
4) จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาและชุมชนในเวทีต่าง ๆ
5) ประเมินผลการดาเนินการ
6) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ ฝุายปกครอง สานักปลัด เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) เผยแพร่สื่อการสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง
2) มีการรณรงค์ในสถานศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาล ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง
ผลลัพธ์
1) เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหงส์หิน มีความรู้ความเข้าใจ และมีความ
ตระหนังร่ วมกัน ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (สารวจโดยใช้แบบประเมินผล
ติดตามผล)
2) ประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ (สารวจจากรายชื่อเครือข่ายต่อต้านการทุจริต)
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ลาดับที่ 13
1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม ทาให้มีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่น ๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลตาบลหงส์
หิน จึงได้จัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่
ผู้กระทาความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกาลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความ
ดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสาคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
2) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น
3) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4) เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี
อันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น
4. กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานและบุคคลในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
5. วิธีดาเนินการ
1) แต่งตั้งคณะทางานยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์
2) คณะทางานกาหนดหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์
3) จัดทาประกาศหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติป ฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ
4) คณะทางานดาเนินการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์
5. ประกาศผลการยกย่ องเชิด ชูเ กียรติห น่ว ยงานและบุ คคลที่ป ระพฤติปฏิ บัติ ตนให้ เ ป็น ที่
ประจักษ์ และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ
6) ดาเนินการจัดพิธีการมอบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์
7) รายงานผลการดาเนินงาน
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6. ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ ฝุายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
จานวนหน่วยงานและบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชู
ผลลัพธ์
1) มีหน่วยงานและบุคคลต้นแบบที่ดีปรากฏต่อสังคม
2) ประชาชนในพื้น ที่ เทศบาลต าบลหงส์ หิ น มี ขวัญก าลั ง ใจ และมี จิตส านึกปฏิบัติต นเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต
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ลาดับที่ 14
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยเทศบาลตาบลหงส์หิน ให้ความสาคัญ ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งส่งเสริม
ให้ ป ระชาชนในท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่ วนร่ วมในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจและหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรใน
การพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริมให้มีคุณกรรมการหมู่บ้าน เข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในหมู่บ้านต่าง ๆ ทา
หน้าที่ในการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ
เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในหมู่บ้าน ต้องอุทิศเวลา
แรงกาย แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ดังนั้น เทศบาลตาบลหงส์หิน จึงได้จั ดให้มี
กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ
การดารงตาแหน่ง
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ เพื่อประโยชน์
ส่วนรวม ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการหมู่บ้านด้วยดี จนครบวาระการดารงตาแหน่ง
2) เพื่อยกย่ องเชิดชูสตรี แก่คณะกรรมการหมู่บ้านที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์และ
แบบอย่างที่ดีต่อสังคมให้มีขวัญและกาลังใจ
4. กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
5. วิธีดาเนินการ
1) ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้านที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง
2) จัดทาประกาศเกียรติคุณ เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบผ่านทางช่องทางต่าง ๆ
3) จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการหมู่บ้านในการประชุมเวทีชาวบ้าน
4) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัฒนาชุมชน ฝุายปกครอง สานักปลัด เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
คณะกรรมการหมู่บ้านที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติหน้าที่จนครบ
วาระ 4 ปี ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ร้อยละ 100
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ผลลัพธ์
1) มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบาเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น
2) ประชาชนในพื้ น ที่ ข องเทศบาลต าบลหงส์ หิ น มี ข วั ญ ก าลั ง ใจ และมี จิ ต ส านึ ก บ าเพ็ ญ
ประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น
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ลาดับที่ 15
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตาบลหงส์หิน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐาน
อันสาคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดารงชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
เพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสาคัญของการทาความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจ
ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทาความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาล
ตาบลหงส์หิน ผู้ที่ทาคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตาบลหงส์หินอย่างสม่าเสมอ
เทศบาลตาบลหงส์หิน จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่
บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรม
ของเทศบาลตาบลหงส์หิน โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทาคุณประโยชน์
และควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้
ทราบโดยทั่วกัน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล
ตาบลหงส์หิน
2) เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใน
เขตเทศบาลตาบลหงส์หิน ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3) เพื่ อ รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์ ให้ ป ระชาชน หน่ ว ยงาน องค์ ก รทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนในเขตเทศบาลตาบลหงส์หิน มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตาม
หลักคุณธรรมและจริยธรรม
4. กลุ่มเป้าหมาย
1) ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตาบลหงส์หิน
2) ผู้ทาคุณประโยชน์ องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตาบลหงส์หิน
5. วิธีดาเนินการ
1) จั ดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินกิจกรรมเพื่อกาหนดหลั กเกณฑ์การพิจารณาในการ
คัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น
2) คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทาความดี เพื่อเป็นแบบอย่าง
3) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่ นที่ผ่าน
มาคัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
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7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ ฝุายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
จานวนบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาล
ตาบลหงส์หิน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผลลัพธ์
ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในเขตเทศบาลตาบลหงส์หิน
มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นค่าของการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมและมีคุณธรรมและจริยธรรม
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1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
1.3.1 เสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต

ลาดับที่ 16
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตาบลหงส์หิน
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ทาลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (1)
การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กาหนดให้รัฐต้องส่งเสริม
การดาเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
เทศบาลตาบลหงส์ หิ น พิจ ารณาเห็ นความส าคัญของปัญหาดัง กล่ าว จึงได้จัดท าโครงการ
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตาบลหงส์หิน ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่
ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สาคัญ ที่ทาให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการ
ปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุด
๓. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต
๒) เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม
๓) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและ
การโกงทุกรูปแบบ
4. กลุ่มเป้าหมาย
เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลหงส์หิน จานวน 100 คน
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2) แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
3) ดาเนินการตามโครงการ
4) สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
5) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
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7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัฒนาสังคม ฝุายปกครอง สานักปลัด เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) เด็กและเยาวชนของเทศบาลตาบลหงส์หิน ได้รับการฝึกอบรม จนวน 100 คน
2) เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนาความรู้
ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข ร้อยละ ๘0 (สารวจโดยใช้แบบ
ประเมินผล/แบบทดสอ)
ผลลัพธ์
1) เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
(สารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)
2) เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุก
รูปแบบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (สารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)
3) เด็ ก และเยาวชนมี จิ ต สาธารณะ และพร้ อ มที่ จ ะเสี ย สละประโยชน์ ส่ ว นตน เพื่ อ รั ก ษา
ประโยชน์ส่วนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)
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ลาดับที่ 17
1. ชื่อโครงการ : โครงการประกวดคาขวัญต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมาของโครงการ
ปัจจุบันประชาชนจานวนไม่น้อยเป็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หาก
ตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่าง
ยั่งยืน หากปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับ
สังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น
คนที่ส มบู ร ณ์ทั้งด้านร่ างการ จิ ตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกั บผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เทศบาลตาบลหงส์หิน จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดคา
ขวัญต่อต้านการทุจริตขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสาคัญหันมาสนใจปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นกาลังสาคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ
และเป็นการปูองกันและแก้ไขปัญหาทุจริต
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อ เป็ น การสร้ างจิ ต ส านึ ก ด้ านจริ ย ธรรมและคุ ณ ธรรมให้ เ ด็ ก และเยาวชน ไม่ย อมรั บ
พฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ
2) เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตสานึกที่จะยึดมั่นในการ
ทาความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต
3) เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคาขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่า
ในทางภาษาที่สื่อถึงการต่อต้านการทุจริต
4) เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์
4. กลุ่มเป้าหมาย
เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลหงส์หิน จานวน 200 คน
5. วิธีดาเนินงาน
1) เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประกวด
3) ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งคาขวัญเข้าประกวด
4) ติดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลตาบลหงส์หินกาหดน
5) ทาพิธีมอบรางวัล
6) รายงานผลการดาเนินการ
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6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการศึกษา ฝุายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
ได้คาขวัญต่อต้านการทุจริต จานวน 6 ชุด
ผลลัพธ์
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัว เห็ นความส าคัญ หั นมาสนใจปัญ หาการทุจริ ต
คอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นกาลังสาคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมประกาว (สารวจโดยใช้แบบประเมินผล)
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1.3.2 เสริมสร้างจิตสานักและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อส่วนรวม

ลาดับที่ 18
1. ชื่อโครงการ : โครงการโรงเรียนคุณธรรม
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมาของโครงการ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10)
การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างการ จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมในการดาเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข มีศาสนาที่ตนนับถือเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจ มาตรา 41 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตามความพร้อมและความเหมาะสม และความต้องการ
ภายในท้องถิ่น
เทศบาลตาบลหงส์หิน ได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับเด็กและเยาวชนเป็นพลังที่สาคัญใน
การพัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงได้ดาเนิ นการโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้าน
จิตใจ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา อันเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ
ตนที่ดี ให้มีทักษะในการดาเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” ซึ่งเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วย
คุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อ่างรู้เท่าทันโลกนาพาชีวิตสู่ความสาเร็จ เพื่อเกื้อกูลแก่ตนเองและประเทศชาติใน
ที่สุด
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี วิ นั ย มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มี จิ ต สาธารณะ เพื่ อ เกื้ อ กู ล แต่ ต นเองและ
ประเทศชาติในที่สุด
2) เพื่อให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีเมตตา กรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
และเสียสละเพื่อส่วนรวม
3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4) เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาชนในสถานศึกษาของเทศบาลในการ
ต่อต้านการทุจริต
4. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านพวงพยอม โรงเรียนบ้านสักลอ
และโรงเรียนบ้านสักทุ่ง จานวน 150 คน
5. วิธีการดาเนินการ
1) จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะท างานในการจั ด อบรมให้ ค วามรู้ ห ลั ก สู ต รคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
หลักสูตรต้านทุจริตในโรงเรียน
2) จัดประชุมคณะทางานในการกาหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการดาเนินงานในการ
เตรียมความพร้อม เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์
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3) ดาเนินการขออนุมัติดาเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามระเบียบฯ การใช้งบประมาณและ
พัสดุของสถานศึกษา
4) จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และสถานที่ในการจัดโครงการ
5) ดาเนินการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม
6) สรุปติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ
7) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
งานการศึกษา ฝุายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
นั กเรี ย นชั้น อนุ บ าล ประถมศึกษา และมัธ ยมศึกษาตอนต้น ได้รับ การอบรมหลั กสู ต รตาม
โครงการ ร้อยละ 100
ผลลัพธ์
1) จานวนนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น นาความรู้ด้าน
หลักธรรมมาปฏิบัติและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สารวจโดยใช้แบบประเมิน
ติดตาม/แบบสอบถามครู)
2) เด็ก นั กเรี ย น ได้ซึมซับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และหลั กธรรมทางศาสนาไปใช้
ดาเนินชีวิต ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สารวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม/
แบบบันทึกความดี)
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มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส


2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการดาเนินงาน

ลาดับที่ 19
1. ชื่อโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมาของโครงการ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมี
โอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อที่ประชาชน
จะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด เทศบาลตาบลหงส์หิน จึงได้
มีศูน ย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ป ระชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งดาเนินการปรับปรุงข้อมูล
ข่าวสารให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงาน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน
2) เพื่อมีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสาหรับประชาชน
3) เพื่อจัดแสดงข้อมูลการดาเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน
4) เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตาบลหงส์หิน
4. กลุ่มเป้าหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลหงส์หิน
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดตั้งคณะทางานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อดาเนินการให้มี
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่สานักงานเทศบาลตาบลหงส์หิน
4) จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลหงส์หิน รวมทั้ง
มีการแสดงข้อมูลการดาเนินการตามบาทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออื่น ๆ
5) จัดทาข้อมูลแสดงการดาเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลหงส์หิน เพื่อ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านสื่ อช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่าเสมอ โดยให้ ข้อมูลข่าวสาร
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เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง การ
จัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติง าน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่กาหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
6) จั ด ให้ มีช่ อ งทางการสื่ อ สารเพื่ อ อานวยสะดวกให้ แ ก่ ประชาชนผู้ รั บ บริก าร ที่ จ ะติ ด ต่ อ
สอบถามหรือขอข้อมูล หรือรับฟังคาติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/การให้บริการ เช่น
- มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาทาการ
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะ
ติดต่อ/สอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น
- มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความ
คิดเห็น การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น
7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ
และ/หรือระบบ Call Center
8) จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
9) จัดทารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอ
ผู้บริหาร
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานธุรการ ฝุายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีจานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลหงส์หินให้
มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ผลลัพธ์
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบ
สารวจความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)
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2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ

ลาดับที่ 20
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะด้วยตนเอง
ทั้งในเรื่องการจัดการายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการ
สาธารณะแต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตมี
ความโปร่งใส และสามารถตรวยสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วน
ราชการดาเนินการเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อให้การบริการงบประมาณของเทศบาลตาบลหงส์หิน เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ เกิดประสิทธิภาคและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงดาเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างได้ทุกโครงการ
และกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตาบลหงส์หิน
2) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิ
บาล
3) เพื่อปูองกันการทุจริตในเทศบาลตาบลหงส์หิน
4. กลุ่มเป้าหมาย
1) บุคลากรของเทศบาลตาบลหงส์หิน
2) ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลหงส์หิน
5. วิธีดาเนินการ
1) รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
2) เผยแพร่ แผนการใช้จ่ ายงบประมาณประจาปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัส ดุ ให้
ประชาชนได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่าง ๆ
3) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลกรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้ มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
4) ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ
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5) จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับ
พัสดุ เช่น สังเกตการณ์ ติดตามผลการดาเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น
6) ประชุมกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
7) รายงานผลการดาเนินการ และเผยแพร่ผลการดาเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่
- ผลการดาเนินโครงการ
- รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
- รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีตามวงรอบที่กฎหมาย/ระเบียบกาหนด
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
2) มีการจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน 1 ครั้ง
ผลลัพธ์
จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง
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2.1.3 การเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลาดับที่ 21
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ
เทศบาลตาบลหงส์หิน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลหงส์หิน มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะ การที่เทศบาลตาบล
หงส์หิน จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมมาภิบาล
ดังนั้ น เพื่อสร้ างความโปร่ งในในการบริห ารราชการ และเปิดโอกาสให้ ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลหงส์ หินได้ จึงได้จัดทามาตรการเปิดเผยข้ อมูลสาธารณะ และ
มาตรการกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลตาบลหงส์หิน เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่กาหนดไว้ รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลตาบลหงส์หิน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่กาหนด
ไว้ เช่น ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุ คคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
จัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ
2) เพื่อกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ
3) เพื่อกากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
4) เพื่อให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
4. กลุ่มเป้าหมาย
สานัก กอง ฝุายต่าง ๆ ในเทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดตั้งคณะทางานจัดทามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกากับติตามการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลตาบลหงส์หิน
2) ประชุมคณะทางานฯ
2.1) กาหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อกากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูล
ของเทศบาลตาบลหงส์หิน ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชน
ให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลหงส์หินและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ และช่องทางที่หลากหลาย
ใน 5 ประเด็น ดังนี้
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2.1.1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูล
ผู้บริหาร อานาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าว
ประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)
2.1.2) การบริ ห ารงาน ได้แก่ แผนการดาเนินงาน รายงานการกากับติดตามการ
ดาเนิ น งานประจ าปี ร อบ 6 เดือน รายงานการกากับติดตามดาเนินงานประจาปี คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการสารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ E – Service
2.1.3) การบริ ห ารเงิ น งบประมาณ ได้ แ ก่ แผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจ าปี
รายงานการกับกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีรอบ 6 เดือน รายงานการกากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
2.1.4ฉ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการ
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
2.2) กาหนดแนวทาง/มาตรการกากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การให้บริการต่าง ๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน
3) ติดตามผลการดาเนิน การตามมาตรการเปิด เผยข้อมูล สาธารณะ และกากับติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลตาบลหงส์หิน
4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ
เทศบาลตาบลหงส์ หิน
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานธุรการ ฝุายอานวยการ ของเทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของ
เทศบาลตาบลหงส์หิน และสื่อออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ และช่องทางที่หลากหลายใน 5 ประเด็น ดังนี้
- ข้อมูลพื้นฐาน
- การบริหารงาน
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- การบริหารเงินงบประมาณ
- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การส่งเสริมความโปร่งใส
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่กาหนดไว้
3) กากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่กาหนด
4) กากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ผลลัพธ์
1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณของเทศบาลตาบลหงส์หิน ไม่ตา
กว่าร้อยละ 80 (สารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ)
2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริการราชการของเทศบาลตาบลหงส์หิน
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2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

ลาดับที่ 22
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนาหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
เทศบาลตาบลหงส์หินด้วยการจัด ทาแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริ ตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลหงส์หิน เล็งเห็นถึงความสาคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่น และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่สาคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต รวมทั้ง
ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไป
ตามหลั กการบริ ห ารกิจ การบ้ านเมืองที่ดี ให้ ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจ ริตและการมีส่ ว นร่ว มของ
ประชาชน จึ ง ได้ มี ก ารด าเนิ น การจั ด ท ามาตรการแสดงเจตนารมณ์ ใ นการน าหลั ก คุ ณ ธรรมมาใช้ ใ นการ
บริหารงานของผู้บริหารของเทศบาลตาบลหงส์หิน ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารเทศบาลตาบลหงส์หิน แสดงเจตนารมณ์ในการนาหลักคุณธรรมมาใช้
ในการบริหารงานของผู้บริการ ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส
2) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของเทศบาลตาบลหงส์หิน สู่การรับรู้ของสาธารณชน
3) เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
เทศบาลตาบลหงส์หิน
4. กลุ่มเป้าหมาย
1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
2) ประชาชน
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทามาตรการและขออนุมัติต่อผู้บริหาร
2) กาหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ
3) จัดทาประกาศเจตนารมณ์ในการนาหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
4) ผู้ บ ริ ห ารก าหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่ อ พั ฒ นาหน่ ว ยงาน ด้ ว ยการจั ด ท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
5) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ช่องทางที่
กาหนด
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6) จัดตั้งคณะทางานเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
7) จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
8) เผยแพร่แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ตามช่องทางและรูปแบบที่กาหนด
9) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
10) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
11) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
งานนิติการ ฝุายปกครอง สานักปลัด เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการนาหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการ
จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติ
การปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
3) มีแผนปฏิบั ติการปู องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาล
ตาบลหงส์หิน พ.ศ. 2566 – 2570
ผลลัพธ์
เทศบาลตาบลหงส์หิน มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป)
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2.2.2 การจัดทามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลาดับที่ 23
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการ
ทุจริ ตและประพฤติมิชอบ ได้กาหนดแผนปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกาหนดให้การพัฒนา
ค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทาตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็ นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อนาไปสู่เปูาหมาย “ประเทศไทย
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นปฏิรูปด้านการปูองปราม ได้กาหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ
ผู้บังคับบัญชามีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และเป็นตัวอย่างการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดาเนินการให้
ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา
เทศบาลตาบลหงส์หิน เล็งเห็นถึงความสาคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไป
ตามหลั กการบริ ห ารกิจ การบ้ านเมืองที่ดี ให้ ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจ ริตและการมีส่ ว นร่ว มของ
ประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความสาคัญกับการบริหารงานเพื่อปูองกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการปูองกันการทุจริตโดยการจัดทามาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการ
กระทาอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนาไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่ อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการปูองกันการทุจริตของเทศบาลตาบลหงส์หิน
2) เพื่อแสดงเจตจานงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาล
ตาบลหงส์หิน มีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy
4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตาบลหงส์หิน
5. วิธีดาเนินการ
1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดทามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ –
ไม่ให้”
2) จัดทาประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดาเนินการตามมาตรการ NO Gift
Policy
3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy
4) เผยแพร่งประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้
รับทราบโดยทั่วกัน
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5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy
6) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
งานนิติการ ฝุายปกครอง สานักปลัด เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จานวน 1 ฉบับ
2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตาบลหงส์หิน ดาเนินการ
ตามแนวทาง NO Gift Policy จานวนร้อยละ 100 (สารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบสารวจ)
ผลลัพธ์
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตาบลหงส์หิน ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เรื่องสินบน
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ลาดับที่ 24
1. ซื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมาของโครงการ
พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก การบริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ.2546 มาตรา 52
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขึ้นตอนการปฏิบัติงานการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริหาร เพื่ อปรับปรุงการ
บริ ห ารงานให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้อ งการของประชาชนมากที่สุ ด ประกอบกั บการบริห ารสาธารณะแก่
ประชาชนในท้องถิ่นต้องให้ความสาคัญในการสร้างความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยนาแนวทางตามหลักการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ( Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจ การบ้านเมืองที่ดีมา
ประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรม ความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคานึงถึงการจัดทา
บริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอานาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้น ๆ ได้อย่างทั่วถึง
รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และความถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อ
ตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่และผู้ที่มาประกอบกิจการในพื้นที่อย่างเท่าเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัติ
เพื่อให้ ห น่ ว ยงานมีการพัฒ นาคุณภาพการให้ บริการประชาชนตามหลั กธรรมาภิบาล และ
อานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และ
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อกากับให้การใช้ดุลพินิจและ
ใช้อานาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ
และความคุ้มค่า เทศบาลตาบลหงส์หิน จึงได้จัดทาโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียม
กัน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรร
มาภิบาลของเทศบาลตาบลหงส์หิน
2) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกาหนดของเทศบาลตาบลหงส์หิน
ให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
3) เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น
4) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความ
เชื่อมั่นในองค์กร
4. กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลหงส์หิน
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5. วิธีดาเนินการ
1) ผู้บริหารกาหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไว้ในพันธกิจของหน่วยงาน
2) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินงานตามพันธกิจการให้บริการอย่างเท่าเทียม
3) ประชุมคณะทางานเพื่อกาหนดแนวทาง/แผนงานในการดาเนินงาน
4) จัดทาแนวทาง/แผนงานการดาเนินการ
5) ชี้แจงแนวทาง/แผนการดาเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) ดาเนินการตามแนวทาง/แผนการดาเนินงาน
๗) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
๘) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง ของเทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
๑) มีการกาหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันเป็นพันธกิจของหน่วยงาน
๒) มีแนวทาง/แผนการดาเนินงานในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
ผลลัพธ์
๑) ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตาบลหงส์หิน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ของเทศบาลตาบลหงส์หินไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ (สารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
๒) จานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง
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ลาดับที่ 25
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตาบลหงส์หิน
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสาคัญในการดาเนินการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งในของหน่วยงาน โดยการจัดทา “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขอเทศบาลตาบลหงส์หิน ”
เพื่อปรั บปรุ งพัฒ นาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่ว ยงาน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้ า ที่ ด้ว ยความรั ด ผิ ด ชอบตามหลั ก มาตรฐาน โปร่ ง ใส เท่า เที ย มกั น และมี ป ระสิ ท ธิภ าพ รวมทั้ ง
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งในของเทศบาลตาบลหงส์หิน
4. กลุ่มเป้าหมาย
เทศบาลตาบลหงส์หิน
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดตั้งคณะทางานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
๒) ประชุมคณะทางานฯ เพื่อดาเนินการดังนี้
๒.๑) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)
2.2) จัดทามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดย
ต้องมี ร ายละเอีย ดต่าง ๆ เช่น การกาหนดผู้ รับผิ ดชอบหรื อผู้ ที่ เกี่ย วข้อง การกาหนดขั้นตอนหรือวิ ธีการ
ปฏิบัติการกาหนดแนวทางการกากับติดตามให้นาไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
๓) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงช่องทางอื่น ๆ
๔) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดาเนินการมาตรการเพื่อขัดเคลื่อนคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
5) ปฏิบัติตามมาตรการ
๖) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ
๗) รายงานผลการดาเนินการ
๘) เผยแพร่รายงานผลการดาเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
งานนิติการ ฝุายปกครอง สานักปลัด เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตาบลหงส์หิน
ผลลัพธ์
เทศบาลตาบลหงส์หินมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (๘๕ คะแนนขึ้นไป)
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ลาดับที่ ๒๖
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมาของโครงการ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กาหนดอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ให้มีอานาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนาหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือ
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น
ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจของรัฐ
การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้อ งมีมาตรฐานในการทางานที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทางานได้ ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนาไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป
ดังนี้ เพื่อเป็ นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทางานได้ เทศบาลตาบลหงส์หิน
จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งในในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาลตาบลหงส์หิน
2) เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้
3) เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงาน
บุคคล
4) เพือ่ ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
ได้คนดีคนเก่งเข้ามาทางาน
4. กลุ่มเป้าหมาย
เทศบาลตาบลหงส์หิน
๕. วิธีดาเนินการ
๑) ผู้บริหารกาหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ
๒) จัดประชุมหน่วยงานชี้แจงบทบาทอานาจและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
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๓) จัดตั้งคณะทางานเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
๔) จั ดเวทีแลกเปลี่ ย นความเห็ นของบุคลากรภายในด้านการบริห ารงานของผู้ บริห ารและ
รวบรวมความเห็นเสนอผู้บริหาร
๕) คณะทางานพิจารณากาหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
เช่น
- มาตรการปูองกันแนวทางการได้รับการร้องของ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้
ทางานส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ
- มาตรการนาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการใช้ในการเลื่อน
ขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร
- มาตรการการนาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร (ITA) มาใช้ในการ
เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือนของบุคลากร
- มาตรการปูองกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้เป็น
พนักงาน
- มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
ฯลฯ
6) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
๗) ดาเนินการตามมาตรการ
๘) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
๗. งบประมารดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ ฝุายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จานวน 1 มาตรการ
ผลลัพธ์
ข้อร้องเรียนในการดาเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลหงส์หิน ลดลง
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ลาดับที่ 27
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้ นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งเทศบาลตาบลหงส์หิน ได้ให้ความสาคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลาดับต้น ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยุ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น เทศบาลตาบลหงส์
หิน จึงได้ดาเนินกิจกรรมการสร้างความโปร่งในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้
4. กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการของเทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
5. วิธีดาเนินการ
๑) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ และหัว หน้าส่ว น
ราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
๒) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชที่รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
๓) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น เพื่อกลั่ น กรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้ บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โ ดย
เจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบั ติ
ราชการ
๔) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการเสนอมา
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
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7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ ฝุายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
บุ ค ลากรของหน่ ว ยงานพึ ง พอใจต่อ ระบบของการเลื่ อนขั้น เงิ นเดื อนไม่ ต่ากว่ า ร้อ ยละ ๘๐
(สารวจโดยแบบประเมิน)
ผลลัพธ์
ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเงินเดือนลดลง
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ลาดับที่ 28
1. ชื่อโครงการ : มาตรการนาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการ
เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือนของบุคลากร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความสาคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลาดับต้น ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล รวมทั้งให้ความสาคัญกับ
ผลของการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอีกด้วย จึงส่งเสริมให้พนักงานส่วนท้องถิ่นมี
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของตนเอง โดยมีการประเมินบุคคล โดยคานึงถึงผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นในตาแหน่งที่ปฏิบัติ และประโยชน์ที่หน่วยงานได้รับจากการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นผู้นั้นตามประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลที่ กจ.กท. หรือ ก.อบต. กาหนด
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จึ ง ได้ จั ด ท ามาตรการน าผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
ประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือนของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วย
ความรั บ ผิ ด ชอบและสามารถปรั บ ปรุ งการปฏิ บัติ ง านขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพ
ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป
3. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
๒) เพื่อให้ประชาชนมีความถึงพอใจจากการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการของเทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๕. วิธีดาเนินการ
๑) จัดทามาตรการนาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ใน
การเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือนของบุคลกร
๒) จัดทาประกาศและแนวทางในการดาเนินการตามมาตรการนาผลการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนในการให้ บ ริ การมาใช้ ในการเลื่ อ นขั้ น เลื่ อ นเงิ น เดื อ นของบุ คลากร และเผยแพร่ ใ ห้
สาธารณะชนได้ทราบโดยทั่วกั้น
๓) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๔) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น เพื่อกลั่ น กรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้ บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โ ดย
เจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
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๖) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการเสนอมา
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้ าหน้าที่ ฝุ ายอานวยการ สานักปลั ด เทศบาลตาบลหงส์ หิ น อาเภอจุน จังหวัด
พะเยา
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตาบลหงส์หิน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ของเทศบาลตาบลหงส์หิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ผลลัพธ์
จานวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จานวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต ลดลง
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ลาดับที่ 29
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกาหนดให้มี
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้ เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี ๒535 และแก้ไข
เพิ่มเติม และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลต าบลหงส์ หิ น จึ ง ได้ จั ด ท ากิ จ กรรม “การควบคุ ม การเบิ ก จ่ า ยเงิ น เทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี” เพื่อติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีและดาเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบ ประกาศกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสาคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทาตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความ
จาเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตาบลหงส์หิน
3. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในเทศบาลตาบลหงส์หิน มีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้าใน
การเบิกจ่ายงบประมาณของเทศบาลตาบลหงส์หิน
๒) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในเทศบาลตาบลหงส์หิน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเบิกจ่าย
งบประมาณ
๓) เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
๔. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๕. วิธีดาเนินการ
๑) จัดตั้งคณะทางานควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๒) จัดประชุมบุคลากรทุกสานัก/กอง/ฝุาย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของเทศบาลตาบลหงส์หิน มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาเดือน/ประจาไตรมาส
๓) จั ดตั้งคณะทางานเพื่อตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลั กษณะการสอบยันความ
ถูกต้อง (Cross Check)
๔) ดาเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่คณะทางานกาหนด
๕) รายงานผลการดาเนินการ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
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๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
๑) มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณอย่างน้อย ไตร
มาสละ ๑ ครั้ง
๒) มีการดาเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง
(Cross Check)
ผลลัพธ์
ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณลดลงร้อยละ ๘๐
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ลาดับที่ ๓๐
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มีของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกาหนดให้
มีการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชน เทศบาลตาบลหงส์หิน จึงได้ดาเนินกิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ” เพื่อปรับปรุง
การจัดหาพัสดุให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒) เพื่อให้ได้ข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ
๓) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านพัสดุ
๕. วิธีดาเนินการ
๑) จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
๓) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
๔) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้บริการ เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างในปีงบประมาณถัดไป
๕) เผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรของหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบทั่วกัน
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
8. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
๑) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจาปี จานวน ๑ ฉบับ
๒) มีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีแก่สาธารณชุน
ผลลัพธ์
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างในปีงบระมาณถัดไปลดลง
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ลาดับที่ ๓1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการป้องผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตาบลหงส์หิน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี กาหนดให้มี
การบริการราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดผลประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนรวมทั้ง พระราชบั ญญัติป ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2561 ได้กาหนดการดาเนินการเพื่อปูองกันมิให้ เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม
ทั้ ง นี้ เทศบาลต าบลหงส์ หิ น ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การด าเนิ น การเพื่ อ ปู อ งกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด การ
ด าเนิ น การที่ ขั ด กั น ระหว่ า งประโยชน์ ส่ ว นบุ ค คลกั บ ประโยชน์ ส่ ว นรวม จึ ง ได้ จั ด ท า “มาตรการปู อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตาบลหงส์หิน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
2) เพื่อให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3) เพื่อปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
4. กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5. วิธีการดาเนินการ
1) จัดทามาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตาบลหงส์หิน
๒) จัดทาประกาศและแนวทางการดาเนินการตามมาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เทศบาลตาบลหงส์หิน และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบโดยทั่วกัน
๓) จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหาพัสดุ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน
๔) ปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการจั ด หาพั ส ดุ โดยมี ก ารตรวจสอบบุ ค ลากรในหน่ ว ยงานถึ ง ความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๕) ดาเนินการตามมาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
๖) รายงานผลการดาเนินการและเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีประกาศใช้มาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน จานวน ๑ ฉบับ
ผลลัพธ์
จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง
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ลาดับที่ 32
1. ชื่อโครงการ : มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกาหนดให้มี
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดผลประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชน เทศบาลตาบลหงส์หิน จึงให้ความสาคัญกับการดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณที่มีความคุ้มค้าและมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชาชน จึงได้จัดทา “มาตรการปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่
สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ”
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อเสริมสร้างการใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน และเกิด
ประสิทธิภาพ
๒) เพื่อปูองกันการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตาบลหงส์หิน
๔. กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
๕. วิธีดาเนินการ
๑) จั ด ท ามาตรการปู อ งกั น การใช้ จ่ า ยงบประมาณที่ ไ ม่ ส มควร ผิ ด วั ต ถุ ป ระสงค์ ไม่ มี
ประสิทธิภาพ
๒) จัดทาประกาศและแนวทางการดาเนินการตามมาตรการปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่
ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบโดยทั่วกัน
๓) จั ดทาคู่มือปฏิบั ติงานตามมาตรการฯ กาหนดขั้นตอนการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินใน
ประเด็น ดังนี้
- ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่
- เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานหรือไม่
- เกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่าในการดาเนินงานหรือไม่
- ดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
๔) ปรับปรุงขั้นตอนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการที่กาหนด
๕) ดาเนินการตามมาตรการ
๖) รายงานผลการดาเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
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๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ข้อร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ลดลง
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ลาดับที่ 33
๑. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริหารสาธารณะด้วยตนเอง
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริหาร
สาธารณะแต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
ความโปร่งใน และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้ การบริ หารการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องดาเนินโครงการเสริมสร้าง
ความโปร่ งใสในการใช้ทรัพย์ สิ น ของทางราชการ เพื่อให้ มีการบริห ารทรัพย์สิ นของทางราชการที่โ ปร่งใส
เปิดเผย ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารทรัพย์สินของหน่วยงาน
๒) เพื่อปูองกันไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
๔. กลุ่มเป้าหมาย
๑) บุคลากรของหน่วยงาน
๒) ประชาชน
๕. วิธีดาเนินการ
๑) จัดทาประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการ กฎหมาย โดยกาหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบ
สะดวก เปิดเผย และตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน
๒) จั ด ท าคู่ มื อ เกี่ ย วกั บ แนวทางปฏิบั ติ เกี่ ย วกับ การใช้ท รั พ ย์สิ น ของทางราชการ การยื ม
ทรัพย์สินของทางราชการ
๓) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การ
ยืมทรัพย์ สิน ของทางรากชาร แผนผั งขั้น ตอนในการดาเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทาง
ช่องทางต่าง ๆ
๔) ดาเนิ น การติดตามตรวจสอบการดาเนินการตามแนวทางปฏิบัติ /ระเบี ยบของการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ โดยวางระบบการจัดทาระเบียบการเบิกทรัพย์สิน
ของทางราชการ ทะเบียนการยืมทรัพย์สินของทางราชการอย่างเป็นระบบ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทางรากชาร การยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการ กฎหมาย อย่างน้อย ๑ ฉบับ
ผลลัพธ์
จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ ลดลง
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ลาดับที่ 34
๑. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลหงส์
หิน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 ได้กาหนดอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริหารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ให้มีอานาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนาหลักการบริการจัดการที่ดีหรือ
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริการงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความต้อ งการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของประชาการ ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ประชาชนมีช่องทางในการ
เข้ า ถึ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล ได้ ม ากขึ้ น ย่ อ มส่ ง ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น กิ จ กรรมขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงาน
ด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ ความต้องการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริหารของเทศบาลตาบลหงส์หิน
๒) เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนของเทศบาล
ตาบลหงส์หิน
๓) เพื่อสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะจากการให้บริการ
ประชาชนของเทศบาลตาบลหงส์หิน
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนผู้รับบริหารในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลหงส์หิน
๕. วิธีดาเนินการ
๑) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอานาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล
ตาบลหงส์หินอย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
1.4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2) จัดทาระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการ
ในรูปแบบที่ง่ายและสะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุุมแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร
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3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน
๔) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
๕) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับ
ทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย
หอกระจายข่าว เป็นต้น
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
๗. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานธุรการ ฝุายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน
ผลลัพธ์
จานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง
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ลาดับที่ 35
๑. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ประชาชนในพื้นที่เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม
กล่าวได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ให้ความสาคัญในการสร้างความเป็นธรรม/
ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนาแนวทางตาม
หลักการบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือกลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มาประยุกต์ใช้โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคานึงถึงการ
จัดทาบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอานาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริหารนั้น ๆ ได้อย่าง
ทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใช้อานาจอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นต้องดาเนินโดยการ
ยึ ด หลั ก กฎหมาย ระเบี ย บ และค านึ ง ถึ ง ความถู ก ต้ อ งชอบธรรม ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ และไม่ มี ก ารเรี ย กร้ อ ง
ผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่และผู้ที่มาประกอบกิจการในพื้นที่
อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่แบ่ง แยกด้าน เพศ ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอื่น
ๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่ง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ ที่ได้กาหนดให้ส่วนราชการต้องเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐ
และการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อนาเทคโนโยลีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดขั้ นตอน
การปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
๒) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกาหนดของหน่วยงานให้บริการ
ประชาชนอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
๓) เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น
๔) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความ
เชื่อมั่นในองค์กร
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนผู้มารับบริการของเทศบาลตาบลหงส์หิน
๕. วิธีดาเนินการ
๑) จัดประชุมระดมความคิดเห็นของบุคลากร เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการทางาน คุณภาพการปฏิบัติงาน และการบริการให้ดีขึ้น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลการประชุมให้บุคลากร และประชาชนทราบ
๒) จัดให้มีการนาเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน
เพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานหรือมีเครื่องมีการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิดในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น
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๓) จัดให้มีและปรับปรุงการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลา
ที่ใช้ในการดาเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
๔) จัดให้มีระบบปูองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้
มีกล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ
๕) จัดให้มีสถานที่สาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้า
สาหรับผู้พิการ
๖) มีการนาระบบออนไลน์ มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน
๗) จั ด ให้ มี ร ะบบและช่ อ งทางการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (สะดวก/รวดเร็ ว /
ตอบสนองในการแก้ไข) กรณีบุคลากรเลือกปฏิบัติและให้บริการโดยไม่เป็นธรรม เช่น ทางหมายเลขโทรศัพท์
สื่อสังคมออนไลน์ อีเมล์ เว็บไซต์ เป็นต้น
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตาบลหงส์หิน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลตาบลหงส์หิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ)
ผลลัพธ์
จานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง
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ลาดับที่ 36
๑. ชื่อโครงการ : กิจการการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ การให้บริการสาธารณแก่
ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมั กจะประสบปัญหา
ด้านการอานวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับริการเป็นจานวน
มากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม
และการให้บริการไม่เป็นระบบ มีการแซงคิด ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือ
เป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา
๖ ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปูาหมายโดยก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกิดความจาเป็น และประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558
ดังนั้น เทศบาลตาบลหงส์หิน จึงได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลาดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิ วในการติดต่อราชการสาหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรม
ต่อผู้มารับบริการ
๒) เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
๓) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ
๔) เพื่อเป็นเกราะปูองกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทาการแสวงหาประโยชน์
หรือกระทาการประพฤติมิชอบต่อตาแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๕. วิธีดาเนินการ
๑) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานเพื่อกาหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กากับการ
ให้บริการ
๒) ประชุมชี้แจง แนวทาง กาหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ
๓) จัดทาบัตรคิวในรูปแบบต่าง ๆ ตามความจาเป็นและเหมาะสม
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๔) ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการ
ให้บริการตามลาดับคิว
๕) จัดทาแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ
๖) สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์ /รายเดือน เพื่อนามา
ปรับปรุงแก้ไขให้บริการอย่างมีคุณภาพ
๗) รายงานผลการดาเนินการ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีการใช้บัตรคิวสาหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลาดับก่อนหลัง สาหรับหน่วยงานที่ให้บริการ
ผลลัพธ์
๑) ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้มา
ขอรับบริการ (สารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ)
๒) การให้บริการเกิดความโปร่งใส ข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ลดลง
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ลาดับที่ ๓๗
๑. ชื่อโครงการ : โครงการ “บริการเป็นเลิศ ก่อเกิดความประทับใจ” (ยกระดับมาตรฐานการให้บริการตาม
หลักธรรมาภิบาล)
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก การบริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับการบิหารสาธารณะแก่ประชาชน
ในท้องถิ่นต้องให้ความสาคัญในการสร้างความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยนาแนวทางตามหลัก การบริการ
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้
โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคานึงถึงการจัดทาบริการ
สาธารณะที่ครอบคลุมตามอานาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง บริการนั้น ๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึง
การอนุมัติ อนุญาต และการใช้อานาจอื่น ๆ ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย
ระเบียบ และคานึงถึงความถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือ
พวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่ อประชาชนในพื้นที่และผู้ที่มาประกอบกิจการในพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ
เพื่อให้ ห น่ ว ยงานมีการพัฒ นาคุณภาพการให้ บริการประชาชนตามหลั กธรรมาภิบาล และ
อานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และ
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อกากับให้การใช้ดุลยพินิจและ
ใช้อานาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ
และความคุ้ม ค่า เทศบาลตาบลหงส์ หิ น จึ ง ได้จั ดทาโครงการ “บริ ห ารเป็น เลิ ศ ก่อ เกิด ความประทับ ใจ”
(ยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาล)
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรร
มาภิบาล
๒) เพื่อมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ
๓) เพื่ออานาจความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น
๔) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความ
เชื่อมั่นในองค์กร
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนผู้มารับบริการในเทศบาลตาบลหงส์หิน
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๕. วิธีดาเนินการ
๑) แต่งตั้งคณะกรรมกรรมการยกระดับมาตรฐานการบริการตามหลักบริการกิจการบ้านเมืองที่
ดี
๒) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสารวจงานบริการที่เทศบาลตาบลหงส์หินต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้ น ตอนและระยะเวลาในการให้ บ ริ ก ารที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง และพิ จ ารณางานในภารกิ จ ว่ า เรื่ อ งใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใด ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
๓) จัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ ปรับปรุงแผนผังกาหนด
ผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
3.1) ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
3.2) จัดทาเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
3.3) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
3.4) จัดทา/เตรียมแบบฟอร์มคาร้องต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการกรอบแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ
3.5)ท จัดทาคาสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาทาการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
3.6) การมอบอานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
๔) ประกาศเปิดเผยข้อมูลและมาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ
จัดทาแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ณ ที่ทาการ และ
เว็บไซต์ของหน่วยงาน
๕) ประเมิ น ความพึง พอใจของประชาชนผู้ รั บ บริห าร และน าผลดั ง กล่ า วมาปรับ ปรุ ง การ
ให้บริการ
๖) รายงานผลการประเมิน ความคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทราบ และ
เผยแพร่ให้บุคลากรและสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน
๗) รายงานผลการดาเนินการ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
๑) มีประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ
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๒) มีแผนภูมิแสดงข้อมูล การให้ บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการ
บริการประชาชน ณ ที่ทาการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผลลัพธ์
๑) ประชาชนผู้รั บ บริ การขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการของเทศบาลตาบลหงส์หินไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ (สารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ)
๒) จานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง
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ลาดับที่ 38
๑. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การขับเคลื่อนองค์กรโดยการพัฒนาระบบงานบริการ ให้อยู่ในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Service) ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญอย่างยิ่ง โดยทาให้ผู้รับบริการได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ด้วยความ
โปร่งใส และสามารถปรับตัวให้ตรงกับความต้องการใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา ประกอบกับการปรับปรุงแบบการ
บริการด้วย e-Service จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการปรับปรุงสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริการจัดการภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการให้บริการ
สาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นาไปสู่การวิเคราะห์ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนา
นโยบายและการให้บริการภาครัฐ นอกจากนั้น การพัฒนางานบริการภาครัฐในรูปแบบ e-Service นับได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งให้ทุกหน่วยงานนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
คุณภาพงานบริการประชาชนอย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว แม่นยา และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้อง
เป็นระบบประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ความโปร่งใสในการทางานของภาครัฐได้อีกด้วย ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่บริการสาธารณะ และอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตาม
ภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น เทศบาลตาบลหงส์หิน จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการ โดยทาให้ผู้รับบริการ
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีความโปร่งใส
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จาเป็นต้องเดินทางมา
ติดต่อด้วยตนเองอีก
๒) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน
๓) เพื่อยกระดับมาพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๕. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนผู้มารับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๕. วิธีดาเนินการ
๑) แต่งตั้งคณะทางานในการจัดทาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(E-Service)
๒) กาหนดภารกิจในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
๓) จัดทาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยประชาชน
ผู้รับบริการสามารถขอรับบริการตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเว็บไซต์ หรือ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเป็นช่องทางที่ช่วยอานวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่
จาเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก เช่น
3.1) ระบบยื่นคาร้องออนไลน์ผ่าน Google Form เพือ่ ขอจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
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3.2) ระบบยื่นคาร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพื่อขอรับบริการถังขยะ
3.3) ระบบยื่นชาระภาษีออนไลน์
3.4) ระบบกรอกข้อมูลคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยคนพิการที่มีช่องทาง
การแนบไฟล์เอกสารหลักฐานโดยผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ของสานักงาน สื่อออนไลน์ ฯลฯ
๕) จั ดทาคู่มือ/แนวทางการใช้งานระบบการให้บริการประชาชนผ่ านระบบอิเล็ กทรอนิกส์
(E-Service)
๖) จัดทาข้อมูลสถิติการให้บริการ E-Service โดยแยกข้อมูลเป็นรายเดือนให้ครบทุกเดือน
๗) ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานธุรการ ฝุายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๗. งบประมาณที่ดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) อย่างน้อย ๑ ภารกิจ
ผลลัพธ์
๑) ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตาบลหงส์หิน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ของหน่วยไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ (สารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ)
๒) จานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง
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ลาดับที่ 39
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของเทศบาลตาบลหงส์หิน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น เป็นหน่ ว ยงานของรัฐ ภายใต้ โ ครงสร้างการจัดระเบียบบริห าร
ราชการตามหลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและ
เป็ น กลไกหนึ่งในการส่ งเสริ มการปกครองในระบบประชาธิปไตย เป็นหน่ว ยงานหลั กในการจัดทาบริการ
สาธารณะและ กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนา
ท้องถิ่นซึ่งนาไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ
เพื่อ ให้ เทศบาลต าบลหงส์ หิ น มี การพั ฒ นาการบริการงานขององค์ก รให้ มีค วามคุ้ม ค่า เกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสั มฤทธิ์ต่อภารกิจองค์กร และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เทศบาลตาบลหงส์หิน จึงได้จัดทามาตรการประเมินความคุ้มค่าใน
การบริหารงานของเทศบาลตาบลหงส์หิน
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างการบริการงานของหน่วยงานเกิดความคุ้มค่า
๔. กลุ่มเป้าหมาย
เทศบาลตาบลหงส์หิน
๕. วิธีดาเนินการ
๑) จัดทามาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริการงานขององค์กร
๒) กาหนดภารกิจ โครงการ/กิจกรรมการ การจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ต้องประเมินความคุ้มค่า ก่อน
และหลังดาเนินการ เช่น
2.1) ภารกิจที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจานวนมาก
๒.๒) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้ดาเนินโครงการ/กิจกรรม
๒.๓) วงเงินของการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นต้น
๓) จัดทาประกาศและแนวทางการดาเนินการตามมาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริการ
งานของหน่วยงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชนได้ทราบทั่วกัน
๔) จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน
๕) ปรับปรุงขั้นตอนการดาเนินการให้มีการประเมินความคุ้มค่าตามมาตรการที่กาหนด
๖) ดาเนินการตามมาตรการ
๗) รายงานผลการดาเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
๑) มีประกาศมาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของหน่วยงาน
๒) มีการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของหน่วยงาน
ผลลัพธ์
จานวนข้อร้องเรียนด้านการบริหารงานของหน่วยงาน ลดลง
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2.2.3 การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ลาดับที่ 40
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลหงส์ หิน ให้ความส าคัญกับการปูองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการ
ปูองกันการทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ดาเนินการจัดทา
“แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2566 – 2570)” เพื่อให้เทศบาลตาบลหงส์หิน บริหารงานเพื่อปูองกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล และ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อยกระดับการบริหารงานเพื่อปูองกันการทุจริตของเทศบาลตาบลหงส์หิน
๒) เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตาบลหงส์หิน
๔. กลุ่มเป้าหมาย
เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๕. วิธีดาเนินการ
๑) จัดตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของเทศบาลตาบลหงส์หิน
๒) ประชุมคณะทางานฯ เพื่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริต, วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต, จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ
๓) เผยแพร่แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทางที่กาหนด รวมถึงรายงาน
การทาแผนฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เช่น รายงานการทาแผนฯ ให้แก่ สานักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่าน
ระบบรายงานและติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (E-PlanNACC) ทางเว็บไซต์สานักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น
๔) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
ฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นาแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ
๖) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
๗) รายงานผลการดาเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทาแผนฯ
ให้แก่สานักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกัน
ก า ร ทุ จ ริ ต ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ( E-PlanNACC) ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ส า นั ก ง า น ป . ป . ช .
hppt//www.nacc.go.th เป็นต้น
๘) เผยแพร่รายงานผลการดาเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
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๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ ฝุายปกครอง สานักปลัด เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตาบล
หงส์หิน พ.ศ. 2566 – 2570
ผลลัพธ์
เทศบาลตาบลหงส์หินมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (๘๕ คะแนนขึ้นไป)
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2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
2.3.1 จัดทาข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
มีคุณธรรมจริยธรรม ให้ดุลพินิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมภิบาล

ลาดับที่ ๔๑
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนดดัชนีใน
การประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่
เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นาไปสู่การปรับ เปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นส่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้าง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและ
เจ้ าหน้ าที่ถึงแม้จะเป็น สิ่งที่ยากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่ งสาคัญที่ห น่ว ยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชม และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้นเทศบาลตาบลหงส์หิน จึงได้จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล” ที่กาหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานให้สูงขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล
๒) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
๔. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลการในเทศบาลตาบลหงส์หิน
๕. วิธีดาเนินการ
๑) จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล”
๒) จัดทาประกาศและแนวทางการดาเนินการตามมาตรการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
๓) ทุกส่วนราชการจัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น
ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น
3.1) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
3.2) ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอานาจ
หน้าที่
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3.3) ไม่ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่ใ ห้ บ ริ การเอื้ อประโยชน์ ห รื อเลื อ กปฏิ บั ติ ต่ อผู้ ใ ช้ บ ริก ารเนื่อ งจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัว เป็นต้น
โดยกาหนดจัดทาเป็นข้อตกลงรายบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่
- ผู้บริหารหน่วยงานกับผู้อานวยการสานัก/กอง
- ผู้อานวยการสานัก/กอง กับผู้อานวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วน
- ผู้อานวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา
๔) รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบ
และอนุมัติ
๕) ชี้แจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
๖) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง
๗) รายงานผลการดาเนินการ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาร พ.ศ. 2566 – 2570
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง ของเทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล
ผลลัพธ์
จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง
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ลาดับที่ ๔๒
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลหงส์หิน”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติ
ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึง
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และ
การปรเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ทั้ ง นี้ ตามความเหมาะสมของประชาชน การเปิ ด เผยข้ อ มู ล การติ ด ตาม
ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ กาหนดไว้ว่า เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกาหนดมาตรการกากับ
การปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทาความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความ
รับ ผิ ดชอบในการปฏิบัติร าชการ รวมทั้งมาตรา ๔๕ กาหนดให้ส่ ว นราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิส ระ
ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่
กาหนด
เทศบาลตาบลหงส์หิน จึงได้จัดให้มีการจัดทาข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการโดยมี
การลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีตาบลหงส์หิน กับปลัดเทศบาลตาบลหงส์หิน
และหัวหน้าสานักปลัด/ผู้อานวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทาข้อตกลงทุกปีเพื่อประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลหงส์หิน
๓. วัตถุประสงค์
เทศบาลตาบลหงส์หิน
๕. วิธีดาเนินการ
๑) ทาข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ ในระดับสานัก/กอง/ฝุาย เพื่อให้การดาเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าว
บรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับ
ผลงานโดยให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปลัด
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และปลั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น กั บ หั ว หน้ า ส่ ว นงานในสั ง กั ด พร้ อ ม
คณะทางานร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้
1.1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
1.2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
1.3) การบริหาราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
1.4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.5) การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
1.6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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๒) ชี้แจงสานัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทาความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๓) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น
3.1) ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดเป็นต้น
3.2) ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กากับดูแลตัวชี้วัด และ
ผู้จั ดเก็บข้อมูล เพื่อให้ การดาเนิ นการเป็ นไปตามเปูาหมายที่กาหนด และการมีส่ ว นร่ว มของผู้ บริห ารของ
หน่วยงานในการกากับดูแลและติดตามผลการดาเนินงานดังกล่าว
๔) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเปูาหมาย
หรือตัวชี้วัดที่กาหนด
๕) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
๖) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตั วชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผล
การปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้
๗) รายงานผลการดาเนินงาน
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
๗. งบประมาณดาเนินกร
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ ฝุายอานวยการ ของเทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับสานัก/กอง
ผลลัพธ์
จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง
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2.3.2 มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับ
การบริการประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทาการและในระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลาดับที่ ๔๓
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจานวนมาก กาหนดให้มีการประกอบ
กิจการของประชาชนต้องผ่านการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจ้ง ในการขอ
อนุญาตดาเนินการต่าง ๆ กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าแห่งเดียวหรือหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้
กาหนดระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จาเป็น รวมถึงขึ้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ทาให้เกิดความ
คลุมเครือไม่ชัดเจน อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการประกอบธุรกิจ ของประเทศในเวทีการค้าโลก ดังนั้น เพื่อให้ มีกฎหมายกลางที่มีห ลั กเกณฑ์ วิธีการ
ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอ สถานที่ให้บริการ ค่าธรรมเนียม วิธีการ
ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอ สถานที่ให้บริการ ค่าธรรมเนียมอีกทั้ง
เป็นการลดต้นทุนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการให้บริการของภาครัฐ ให้เกิดความโปร่งในในการ
ปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิ ดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบที่ชัดเจนจึง
จาเป็นต้องจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กาหนดให้การกระทาใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทา
“คู่ มื อ ส าหรั บ ประชาชน เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ แ ก่ป ระชาชนผู้ ม ารับ บริ ก ารโดยตรงหรื อ หน่ ว ยงาน
ภาคเอกชนที่มารับบริหารจากหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้มีคู่มือสาหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอานวยความในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 กาหนด
๒) เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้มีข้อมูลที่
ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอ
สถานที่ให้บริการ
๓) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อมาขอรับบริการของประชาชน
๔) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนและผู้มารับบริการของเทศบาลตาบลหงส์หิน
๕. วิธีดาเนินการ
๑) แต่งตั้งคณะทางานในการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
๒) กาหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
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๓) จัดทาคู่มือสาหรับประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การยื่นคาขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ เป็นต้น
๔) ปิ ด ประกาศคู่ มื อส าหรั บ ประชาชน ณ จุ ด บริ การ และเผยแพร่ ประชาสั ม พัน ธ์ ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
๕) ติดตามประเมินผลการดาเนินการ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง ของเทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีคู่มือสาหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 กาหนด เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผลลัพธ์
๑) ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตาบลหงส์หิน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ของเทศบาลตาบลหงส์หินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (สารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ)
๒) จานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง
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ลาดับที่ ๔๔
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลหงส์หิน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้กาหนดอานาจหน้าที่ รวมทั้งภารกิจเกี่ยวกับ
การบริ การสาธารณะแก่ป ระชาชนในองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นไว้เป็นจานวนมาก โดยบุคลากรองค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น ผู้ ซึ่งมี ห น้ า ที่ให้ บ ริ ก ารสาธารณะแก่ป ระชาชนในท้ องถิ่ นมีภ ารกิ จที่ต้ องปฏิบัติ งานที่
หลากหลาย
ดังนั้น เทศบาลตาบลหงส์หิน จึงมีความจาเป็นที่จะต้องจัดทาคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่
บอกเส้นทางการทางานที่มีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอน และรายละเอียดของ
กระบวนการต่าง ๆ มักจั ดทาขึ้น ส าหรั บ งานที่มีความซับซ้อน มีห ลายขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับหลายคน
สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างถึงมิให้เกิด
ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรทาอะไรก่อนและหลัง ควรปฏิบัติงานอย่างไร
เมื่อใด กับใคร
๓) เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเปูาหมายขององค์กร
๔) เพี่อให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน
๔. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของเทศบาลตาบลหงส์หิน
๕. วิธีดาเนินการ
๑) แต่งตั้งคณะทางานในการจัดทาคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลตาบลหงส์หิน
๒) กาหนดกรองเนื้อหาสาระในการจัดทาคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลตาบลหงส์หิน
๓) จัดทาคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลหงส์หิน เพื่อให้
ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้มีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติงานภารกิจ
ใด สาหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตาแหน่งใด กาหนดวิธีการขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ก) ปิดประกาศคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้ าที่ของเทศบาลตาบลหงส์หิน
เพื่ อ ให้ บุ ค ลกรของเทศบาลต าบลหงส์ หิ น และประชาชนทราบ โดยเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ของเทศบาลตาบลหงส์หิน สื่อออนไลน์ ฯลฯ
๕) ติดตามประเมินผลการดาเนินการ
๖) รายงานผลการดาเนินการ

102
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง ของเทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลหงส์หิน ทาให้การปฏิบัติงาน
เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ผลลัพธ์
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลง
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ลาดับที่ ๔5
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทามาตรฐานการให้บริการประชาชน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลต าบลหงส์ หิ น ให้ ค วามส าคั ญ ในการสร้ า งความเป็ น ธรรม/ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ ใ นการ
ให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยนาแนวทางตามหลักการบริการจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติ
ธรรม และความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคานึงถึงการจัดทาบริการสาธารณะที่ครอบคุลม
ตามอานาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้น ๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต
และการใช้อานาจอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ร ะเบียบ และ
คานึงถึงความถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง
ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่และผู้ที่มาประกอบกิจการในพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่
แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะ ทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอื่น ๆ สอดคล้องกับมาตรา ๘ แห่ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ได้กาหนดให้ส่วน
ราชการจะต้องดาเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจ
ของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้
ดังนั้น เพื่อให้ หน่ วยงานมีการให้ บริการประชาชนมีมาตรฐานเป็นไปตามหลั กธรรมาภิบาล
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่ น และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดทาโครงการมาตรฐานการให้บริการประชาชา
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ผู้ ป ฏิบั ติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกาหนดของหน่ว ยงานให้ บริการ
ประชาชนเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
๒) เพื่อให้ ป ระชาชนผู้รั บ บริ การรับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการ
ให้บริการ
๓) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการให้บริการได้
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนผู้มารับบริการของเทศบาลตาบลหงส์หิน
๕. วิธีดาเนินการ
๑) จัดตั้งคณะทางานจัดทามาตรฐานการให้บริการประชาชน
๒) จัดให้มีการประชุมคณะทางานจัดทามาตรฐานให้บริการประชาชน
๓) จัดทาประกาศมาตรฐานการให้บริการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้
ให้บริการและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
๔) ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด เช่น
4.1) ปรับปรุงแผนผังกาหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
4.2) ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
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๕) เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการประชาชน ณ ที่ทาการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของหน่วยงาน เช่น
5.1) จัดทาปูายแสดงแผนภูมิขั้นตอน มาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุ
ผู้รับผิดชอบให้บริการในทุกกระบวนการ ณ จุดให้บริการ
5.2) จั ดทาเอกสาร/แผ่ นพับประชาสั มพันธ์เผยแพร่มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการ
ให้บริการประชาชน
5.3) จัดทา/เตรียมแบบฟอร์มคาร้องต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ
๖) มีการติดตามประเมินผลการให้บริการตามมาตรฐานที่กาหนด โดยการประเมินความพึง
พอใจในการให้บริการ
๗) รายงานผลการดาเนินการ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง ของเทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
๑) หน่วยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการให้บริการประชาชน
๒) มีการเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบ
งานให้บริการในทุกกระบวนการ ณ ที่ทาการและในเว็บไซต์หน่วยงาน
ผลลัพธ์
๑) ประชาชนผู้ รั บ บริ ห ารของเทศบาลตาบลหงส์ หิ น มีความพึงพอใจต่อการให้ บริการของ
เทศบาลตาบลหงส์หินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒) จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ลดลง
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2.3.3 มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ
แทน หรือการดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสูดต่อ
ชุมชนและประชาชน

ลาดับที่ 46
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของเทศบาลตาบลหงส์หิน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องทาอีก
มากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้
บริ การ ไม่มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสั่ งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหั วหน้า
หน่วยงานระดับสานัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทาให้การบริการเกิดความ
ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กาหนดอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น โดยให้มีอานาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการบริการงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนา
หลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต้ อ งการของประชาชน ลดขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก ารและไม่ ส ร้ า งเงื่ อ นไขขั้ น ตอนที่ มี ค วามยุ่ ง ยาก จึ ง
จาเป็นต้องมีมาตรการออกคาสั่งมอบหมายของเทศบาลตาบลหงส์หิน
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
๒) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
๓) เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
๔) เพื่อปูองกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
๔. กลุ่มเป้าหมาย
เทศบาลตาบลหงส์หิน
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๕. วิธีดาเนินการ
๑) จัดทาคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ เช่น คาสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จานวน ๔
ฉบั บ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ ร องนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ ปลั ดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้
หัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น
๒) จั ดท าหนั ง สื อ แจ้ ง เวี ย นให้ ทุก ส่ ว นราชการและผู้ รั บ มอบอ านาจให้ ป ฏิ บั ติร าชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ
๓) จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๔) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก
เดือน
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบ
ทุกสานัก/กอง เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ
ผลลัพธ์
๑) ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตาบลหงส์หิน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ของเทศบาลตาบลหงส์หิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
๒) จานวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จานวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง
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ลาดับที่ 47
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการกระจายอานาจของเทศบาลตาบลหงส์หิน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลหงส์หิน เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่
มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะประสบปัญหาด้าน
การอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายบริห ารไม่มีการ
กระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสานัก
กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทาให้การบริการเกิดความล่ าช้าประชาชนไม่ได้
รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่ งของการกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา
6 และมาตรา ๓๗ ที่กาหนดให้การบริการราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับ
การตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่
สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมีมาตรการกระจายอานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
๒) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
๓) เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
๔) เพื่อปูองกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
๔. กลุ่มเป้าหมาย
เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๕. วิธีการดาเนินการ
๑) ดาเนินการชี้แจงให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบ แก่บุคลากรในหน่วยงาน
๒) เพิ่มการมอบอานาจบางเรื่องให้ระดับรองผู้บริหารหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในการอนุมัติ
อนุญาต
๓) จัดทาคาสั่งมอบหมายผู้รักษาราชการแทนกรณีไม่อาจปฏิบัติงานได้
๔) จัดทาคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนั ง สื อ สั่ ง การ เช่ น ค าสั่ ง มอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลั ด เทศบาล และหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นากเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
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และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วน
ราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
๕) กรณีการลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดทาบัญชีสรุปการมอบอานาจ
แนบท้ายคาสั่ง
๖) กรณีอานาจเฉพาะของผู้บริหารไม่สามารถมอบอานาจได้ หรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบอานาจ
ให้ผู้มีหน้าทีร่ ับผิดชอบโดยตรง ให้จัดทาเป็นคาสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย
๗) จั ดท าหนั ง สื อ แจ้ ง เวี ย นให้ ทุก ส่ ว นราชการและผู้ รั บ มอบอ านาจให้ ป ฏิ บั ติร าชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ
๘) จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๙) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก
เดือน
10) รายงานผลการดาเนินการ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ ฝุายอานวยการ เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีคาสั่งมอบหมายงาน, มอบอานาจ, รักษาราชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ
ผลลัพธ์
๑) ประชาชนผู้รั บ บริ การขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
๒) จานวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จานวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง
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#############################################################
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
#############################################################
3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ

ลาดับที่ 48
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลหงส์หิน เห็นความสาคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
และเท่าเทียม โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึง
ศักยภาพ ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมกาหนดแนว
ทางการดะเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานของเทศบาลตาบลหงส์หิน ด้วยการ
จัดทาโครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดาเนิน
กิจการตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลหงส์หิน โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความ
เป็ นอยู่ และสุ ขอนามัยของประชาชนในชุมชน เพื่อนามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุงจัดทาแผนชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินกิจการ
ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลหงส์หิน
๒) เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
๓) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริม
ระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
๔) เพื่อน ามาเป็ น ข้อมูล การพัฒ นา ปรับปรุง จัดทาแผนชุมชน แผนพัฒ นาท้องถิ่น อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๕) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม
๖) เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผนชุมชน
และวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชน/หมู่บ้าน/ตาบล ในพื้นที่เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๕. วิธีดาเนินการ
๑) จัดทาคาสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดเวทีประชาคม
๒) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือ
เข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อกาหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา
และสถานที่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ชี้นา และครอบคลุมจานวนประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่
อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน
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๓) นาผล/ข้อเสนอต่าง ๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อน
อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
๔) ติดตามประเมินผลการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชน
ทราบ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
๗. งบประมาณดาเนินการ
10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนโยบายและแผน ฝุายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัด
พะเยา
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่ อย่างเสมอ
ภาค และเท่าเทียมกัน
ผลลัพธ์
๑) ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
๒) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน
๓) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสาหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น
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ลาดับที่ 49
๑. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตาบลหงส์หิน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลหงส์หิน มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะ การที่เทศบาลตาบล
หงส์หิน จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลตาบลหงส์หิน ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทางบประมาณของเทศบาลตาบลหงส์หิน และร่วมดาเนินการโครงการ รวมทั้ง
ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตน
๒) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดทาแผน/โครงการต่าง ๆ ของตน
๓) เพื่อส่ งเสริมให้ป ระชาชนมีส่ ว นร่ว มในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้ มีความถูกต้อง
โปร่งใส
๔) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตาบลหงส์หิน
๕. วิธีดาเนินการ
๑) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ ดังนี้
1.1) จั ด ประชุ ม คณะกรรมการชุ ม ชน เพื่ อ คั ด เลื อ กผู้ แ ทนประชาคมในการเป็ น
คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทางานของเทศบาลตาบลหงส์หิน ในจานวนสัดส่วนที่มี
ผลต่อการตัดสินใจในการบริหารโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ โดยให้คณะกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
- การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงาน/โครงการ
- การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ
- การมีส่วนร่วมดาเนินการตามโครงการ
1.2) จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.3) เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในการ
ปรับปรุงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
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1.4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของ
ประชาชน
1.5) เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามขั้นตอนต่อไป
1.6) เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน
1.7) รายงานผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ผู้บริการ และสาธารณชน ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
2) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการ
ประชุม และการปรึ กษาของสภาท้ องถิ่น ตามระเบีย บฯ ให้ มีความเหมาะสมกั บบริบทแต่ ล ะพื้ นที่ รวมทั้ ง
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวันเวลาและกาหนดการประชุมสภาท้องถิ่น
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง ของเทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
๑) มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
และมีช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดทาแผน/โครงการต่าง ๆ
๒) เทศบาลตาบลหงส์หิ น มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่ว มเป็นกรรมการจัดทาแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น
ผลลัพธ์
เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินการด้านต่าง ๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
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3.1.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินการ

ลาดับที่ 50
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลหงส์หิน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งกระบวนการการวัดผลการบริการปละปฏิบัติราชการว่าสั มฤทธิ์ผลตาม
เปูาหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนาผลที่ไ ด้
จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่าง ๆ ต่อไป
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงดาเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบล
หงส์หิน
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ
ร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หารงานของเทศบาลตาบลหงส์หิน ให้เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
๓) เพื่อเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตาบลหงส์หิน
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๕. วิธีดาเนินการ
๑) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
๒) จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
๓) จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
๔) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
4.1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน
2 คน
4.2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหงส์หิน
๒ คน
4.3) ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 คน
4.4) ปลัดเทศบาลตาบลหงส์หินๆ
เป็นกรรมการและเลขานุการ
4.5) หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
4.6) หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการดังนี้
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๑) ประเมิน ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลหงส์ หิน ตามหลั กเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลหงส์หิน ปีละ ๒ ครั้ง เป็นอย่าง
น้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลตาบลหงส์หิน
๓) จั ดทาแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตาบลหงส์หินสาหรับผลการปฏิบัติราชการประจาปี
๔) ดาเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่เทศบาลตาบลหงส์หินมอบหมาย
๕) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
๖) ดาเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
๗) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี
ตาบลหงส์หิน เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลตาบลหงส์หิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๘) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
๙) เผยแพร่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ ผ่านช่องทาง
ที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน สื่อออนไลน์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
๑๐) รายงานผลการดาเนินการ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนโยบายและแผน ฝุายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
๑) มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
๒) ประชาชนได้มีส่ วนร่ว มในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่ว มปรับปรุงแก้ไข
โครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลตาบลหงส์หิน
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ลาดับที่ 51
๑. ชื่อโครงการ : โครงการประชุมสภาเทศบาลตาบลหงส์หินสัญจร
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามหลักการปกครองในระบบประชาธิปไตยโดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องสิทธิหน้าที่ การร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผลประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกาหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ประกอบกับพระราชบัญญัติ กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๑๗ (๘) ได้
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตน จึงส่ งเสริมให้
ประชาชนเข้ามาตรวจสอบการทางานของฝุ ายบริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ก่อให้ เกิดความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็นความต้องการความจาเป็นในแต่
ละหมู่บ้านผ่านการประชุมสภาสัญจร จึงได้จัดทา “โครงการประชุมสภาเทศบาลตาบลหงส์หินสัญจร” ขึ้น โดย
เป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชุมสภาเทศบาลตาบลหงส์
หิ น เป็ น การแสดงให้ เ ห็ น ถึ งความโปร่ ง ใสในการปฏิ บัติ งานของบุ คลากรในหน่ ว ยงาน และยังส่ งเสริ มให้
ประชาชนกล้าแสดงความคิดเห็นผ่านที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลหงส์หิน
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตาบลหงส์หิน ของท้องถิ่นตนเอง
๒) เพื่อปลูกฝังระบบประชาธิปไตยให้กับประชาชน และเยาวชนให้สัมผัสกับระบบสภาฯ หรือ
การประชุมสภาฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการบริหารงานเพื่อประชาชน จากการรับฟังการ
ประชุมสภาฯ
๔) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือเสนอปัญหาในการประชุม
สภาท้องถิ่น
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตาบลหงส์หิน
๕. วิธีดาเนินการ
๑) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาเทศบาลตาบลหงส์หิน เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชน
เข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่
๒) ประชาสั มพันธ์เกี่ยวกับ วันเวลาและกาหนดการประชุมสภาเทศบาลตาบลหงส์หิ น เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ของสานักงาน
สื่อออนไลน์ ประกาศเสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือเชิญ ฯลฯ
๓) ถ่ายทอดการประชุมสภาผ่านช่องที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ของสานักงาน สื่อออนไลน์
เสียงตามสาย ฯลฯ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
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๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ.
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สภาเทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
จัดประชุมสภาสัญจร ไม่น้อยกว่าปีละ ๓ ครั้ง
ผลลัพธ์
๑) ประชาชนได้มีโอกาสรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่นของตน
๒) ประชาชน และเยาวชนได้สัมผัสระบบสภาฯ หรือการประชุมสภาฯ ของเทศบาลตาบลหงส์
หิน
๓) ประชาชนมีความเข้าใจในการบริหารงานเพื่อประชาชน จากการเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ
๔) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสของหน่วยงาน
๕) ประชาชนสามารถเสนอความคิดเห็น ความต้องการให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบเพื่อแก้ไข
ปัญหาของท้องถิ่น
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๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนินกิจการ ตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
3.2.2 มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่า นช่องทาง
ที่หลากหลาย
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึง
การได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ลาดับที่ ๕๒
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตาบลหงส์หิน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลหงส์หิน เห็นความสาคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้อง
ทุกข์ และเรื่ องร้องเรี ยนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการนามาพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงานบริการ
สาธารณะและการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้
จัดทามาตรฐานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพื่อกากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่อง
ทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว
เป็นธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอน
ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อกากับติดตามการจั ดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตาบลหงส์หิ น ให้
สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม
๒) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการ
ติดตามผลและการแจ้งผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียนต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและ
เหมาะสม
๔. กลุ่มเป้าหมาย
เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๕. วิธีดาเนินการ
๑) จัดตั้งคณะทางานมาตรการจัดการเรื่องรามร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตาบลหงส์หิน
๒) ประชุมคณะทางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตาบลหงส์
หิน เพื่อกากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก
๓) คณะทางานฯ กาหนดมาตรการในการกากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
- กาหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตาบล
หงส์หิน
- กากับติดตามให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ
ร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
- ก าหนดติ ด ตามให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่
กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
- กาหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการ
แก้ไขปัญหาช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียนต่าง
- ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ ด าเนิ น การแก้ ไ ขข้ อ
ร้ องเรี ย นอย่ างเหมาะสมภายใน ๑๕ วัน หากไม่ส ามารถดาเนิ นการได้ทั นภายใน ๑๕ วัน ต้อ งชี้แจงให้ ผู้
ร้องเรียนทราบ
-กาหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดาเนินการ
หรือความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้
ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง
๓.๒) การจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรีย นการทุ จริ ต และประพฤติ มิ ช อบของเจ้า หน้า หน้ าที่ ข อง
หน่วยงาน
- จัดทาคู่มือหรือแนวทางดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่
บุคคลภายนอกจะทาการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่
รับผิดชอบ ระยะเวลาดาเนินการ เป็นต้น
- กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
- กาหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็น
การคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
- จัดทาข้อมูล สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิช อบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน
- จั ด ทาข้ อมูล ความก้า วหน้ าการจั ดการเรื่ องร้ องเรียน เช่น จานวนเรื่อง เรื่ องที่
ดาเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ฯลฯ
๔) จัดทาคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวทางการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๕) ประกาศก/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตาบล
หงส์หิน ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน
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๖) จัดทาฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และกาหนดแนวทางในการปูองกัน และแก้ไข
ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมขึ้นอีก
๗) รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ
๘) คณะทางานฯ กากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินการตามมาตรการ
๙) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ
๑๐) รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้
ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ ฝุายปกครอง สานักปลัด เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
๑) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๒) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๓) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และ
กระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียน
๔) มีการแจ้งผลการดาเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้ง
มีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง
๕) มีการกากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตาบลหงส์หินให้
สามารถตอบสนองความต้อ งการหรื อแก้ไ ขปัญหาความเดือดร้ อนให้ แ ก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตาม
มาตรการที่กาหนดไว้
ผลลัพธ์
ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตาบลหงส์
หินไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
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3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
3.3.1 ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้าน
การทุจริต

ลาดับที่ ๕๓
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคสาคัญในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือ
พวกพ้ อ งดี ก ว่ า ส่ ว นรวม การยกย่ อ งเชิ ด ชู ค นรวย การแสวงหาผลประโยชน์ จ ากการเป็ น พรรคพวกของ
นักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตสานึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง
และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และ
ไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งมั่น
แสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ
ประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุ ก ภาคส่ ว นในการที่ จ ะปู อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ตอย่ า งจริง จั ง และต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะภาค
ประชาชน
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึง
ได้จัดทากิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝูาระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาค
ประชาชนรวมถึ ง การเสริ ม สิ ท ธิ ในการรั บ รู้ แ ละเข้า ถึ งข้ อมู ล ข่า วสารเพื่อ ให้ มี ส่ ว นร่ว มในการปู อ งกั นและ
ปราบปรามการทุจริต
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน
๒) ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝูาระวังการทุจริต
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในหมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบลหงส์หิน
๕. วิธีดาเนินการ
๑) จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทาง
สื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่าง ๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการ
เว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒) จั ดอบรมให้ความรู้ เกี่ย วกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่าง ๆ หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน
๓) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ
๔) สนับสนุนการดาเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝูาระวังการทุจริต
๕) เชิญผู้แทนของชุมชนเฝูาระวังการทุจริต ร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลหงส์หิน
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๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ ฝุายปกครอง เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
๑) มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย ๓ ช่องทาง
๒) มีชุมชนเฝูาระวังการทุจริตเกิดขึ้น
ผลลัพธ์
การทุจริตในเทศบาลตาบลหงส์หิน ลดลงไม่ต่ากว่าร้อย ๑๐
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3.3.2 ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนมีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต

ลาดับที่ ๕๔
๑. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตของเทศบาลตาบลหงส์หิน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
สภาพปัญหาการทุจริตมักเกิดจากการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์
ปั ญ หาการทุ จ ริ ต จึ ง เป็ น ปั ญ หาที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ สั ง คม และความมั่ น คงของประเทศ
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่ ว นในการที่จ ะปู องกัน และปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครือข่ายภาค
ประชาชน
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการ
ทุจริต เทศบาลตาบลหงส์หิน จึงได้จัดทากิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝู าระวังการทุจริต เพื่อ
ส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการปูองกัน และเฝูาระวังการทุจริตในชุมชน
๒) เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการปูองกันและต่อต้านการทุจริต
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ประชานชนในพื้นที่ของเทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๕. วิธีดาเนินการ
๑)ประชุมหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องเพื่อดาเนินการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนโดยรับสมัคร
สมาชิกเครือข่ายภาคประชาชนด้วยความสมัครใน
๒) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการปูองกัน เฝูาระวัง และต่อต้านการทุจริต
๓) ส่งเสริมให้ประชาชนชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทาการทุจริต ร่วมเป็นเครือข่าย มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบและเฝูาระวังการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลหงส์หิน
๔) เผยแพร่หลักกา แนวความคิด ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ เว็บไซต์
หรือช่องทางอื่น ๆ
๕) จัดตั้งเครือข่ายและผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเฝูาระวัง และต่อต้านการทุจริต
(ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม)
๖) ติดตามประเมินผลการดาเนินการ
๗) รายงานผลการดาเนินการ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ ฝุายปกครอง สานักปลัด เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีประชาชนเป็นเครือข่ายเฝูาระวัง ปูองกัน และต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตาบลหงส์หิน
ผลลัพธ์
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกัน เฝูาระวัง และต่อต้านการทุจริตเพิ่มมากขึ้น
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3.3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

ลาดับที่ ๕๕
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปั ญหาการทุจ ริ ตเป็ น ปั ญหาที่ส่ งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สั งคม และความมั่นคงของ
ประเทศกระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการที่จะปูองกัน และปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมใน
การปูองกันการทุจริตร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต เทศบาลตาบลหงส์หิน จึงได้จัดทากิจกรรมบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง
ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยม
ในการต่อต้านการทุจริต
๒) เพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้า งความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
เข้มแข็ง
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลตาบลหงส์
หิน
๕. วิธีดาเนินการ
๑) จัดตั้งคณะทางานเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหงส์หิน
๒) ก าหนดแนวทาง หรื อแผนงานในการบูร ณาการเพื่อ ต่ อต้ า นการทุ จ ริต ร่ว มกับ ภาครั ฐ
ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหงส์หิน
๓) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพื่อ ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยม
ในการต่อต้านการทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน
๔) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อน
ตามแนวทาง แผนงานกิจกรรมในการบูรณาเพื่อต่อต้านการทุจริต
๕) สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ ฝุายปกครอง สานักปลัด เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต อย่างน้อย ๑ เครือข่าย
ผลลัพธ์
มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
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######################################################################

มิติที่ ๔ การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
######################################################################
4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบตรวจสอบภายใน

ลาดับที่ ๕๖
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเป็ น หลั ก ประกั น ขององค์ ก รในด้ า นการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลและ
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริห ารงาน เพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเปูาหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ
กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คาปรึกษากับฝุายบริการในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยปูองกัน
หรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินการผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้น
ยังถือเป็นส่วนประกอบสาคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทาอย่างเป็นขั้นตอนที่
ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กาหนด โดยผู้บริหารสามารถนาแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานได้อย่าง
ถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดทาแผนการตรวจสอบ
ภายในอย่างมีมาตรฐาน ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะทาให้การ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลหงส์หิน เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกากับดูแลที่ดี และความโปร่งในในการปฏิบัติงาน ปูองกัน
การประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทาให้การดาเนินการงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์
๒) เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอานาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร
การใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลาดับความสาคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อองค์กร
๓) เพื่อนาผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การปฏิบัติงานและปู องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่ม
โอกาสของความสาเร็จของงาน
๔. กลุ่มเปูาหมาย
บุคลากรในเทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๕. วิธีการดาเนินการ
๑) จัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกาหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
และให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
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๒) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริ มาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
๓) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน
รวมทั้ ว การบริ ห ารงานด้า นอื่น ๆ ของเทศบาลตาบลหงส์ หิ น ให้ เ ป็น ไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบั ง คับ คาสั่ ง และมติคณะรั ฐ มนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแ ลรัก ษา และความปลอดภั ยของ
ทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
๔) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบัง คับ คาสั่งที่ทาง
ราชการกาหนด เพื่อให้มั่นในได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
นโยบาย
๕) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริการเพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทางาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น และปูอวงกันการทุจริต
รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความสาเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานตรวจสอบภายใน เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
๑) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระใน
การปฏิบัติหน้าที่
๒) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ผลลัพธ์
๑) มีการนาผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การปูองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ
๒) บุคลากรมีความเข้าในและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
๓) การทุจริตในเทศบาลตาบลหงส์หินลดลงร้อยละ ๕
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4.1.2 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายใน

ลาดับที่ ๕๗
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่
ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือภาคเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือ
ลดความเสี่ยงของหน่ วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุ
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ในอดี ต ที่ ผ่ า นมาการบริ ห ารงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ มี ก รควบคุ ม ภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่อง ๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสื อสั่ง
การและหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติ
ให้ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บหรื อ กฎเกณฑ์ ที่ ท างราชการก าหนดไว้ ซึ่ ง ไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง การจั ด การด้ า นอื่ น ๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมงานทุกด้านและ
สามารถสะท้ อ นภาพให้ เ ห็ น เป็ น องค์ ร วมของหน่ ว ยงานนั้ น ๆ ว่ า มี การด าเนิ น งานที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็ นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุก
ด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทาง
รั่วไหลทาให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเป็น
ช่องทางรั่วไหลทาให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจ
เกิดจากการกาหนดหน้ าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง
กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่กาหนดขึ้น
และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกาหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกั บ การปฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงาน เทศบาลต าบลหงส์ หิ น จึ ง ได้ กาหนดกิ จ กรรมการติ ด ตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้น
๒) เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๓) เพื่อ ให้ บุ คลการมี การปฏิบั ติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อ นไขสั ญญา ข้ อตกลง ระเบีย บ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
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๔) เพื่อ ให้ ก ารควบคุม ภายในของเทศบาลตาบลหงส์ หิ น เป็ นไปอย่า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์
๔. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของเทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๕. วิธีการดาเนินการ
๑) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕
๒) จัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ ประกอบด้วย
2.1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกาหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.๑/ ปค.๒/ ปค.๓)
2.2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน : ปค.๔)
2.3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน (รายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.๕)
2.4) ความเห็ น ของผู้ ต รวจสอบภายในเกี่ ย วกั บ การสอบทานการควบคุ ม ภายในของ
หน่วยงาน (รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.๖)
๓) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙
๔) นาผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
๕) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทาการ และเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
๗. งบประมมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานตรวจสอบภายใน เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
๑) มี ร ายงานการประเมิ น ผลการควบคุ มภายในตามหลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงการคลั งว่ า ด้ ว ย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทาแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการปูองกัน
การทุจริต โดยกิจรรมการควบคุมภายในร้อยละ ๘๐ ได้ดาเนินการแก้ไข
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ผลลัพธ์
๑) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ร้อยละ ๘๐ ในระดับมาก)
๒) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส
๓) การทุจริตของเทศบาลตาบลหงส์หิน ลดลงร้อยละ
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4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลาดับที่ ๕๘
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตาบลหงส์หิน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 /2580) ประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ กาหนดเปูาหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกาหนด
ตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception –
CPI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ากว่า ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังได้นาผลการประเมิน
ITA ไปกาหนดตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ ๑๐๐) ต้อง
ได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ ๒ (พ.ศ. 2566 – 2570) ได้กาหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ.
2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception – CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน
๓๒ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ากว่า ๕๗ คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ
๑๐๐) ต้องได้คะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้กาหนดแผนปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกาหนดให้
การปรับ “ระบบ” เพื่อลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการ
พัฒนาเพื่อนาไปสู่เปูาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐภายโครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่
มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็ นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนาไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ
ดังนั้น เทศบาลตาบลหงส์หิน จึงได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง จึงกาหนดดาเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตาบลหงส์
หิน เพื่อเป็นการปูองกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อบริการจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตาบลหงส์หิน
๒) เพื่อปูองกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในเทศบาลตาบลหงส์หิน
๔. กลุ่มเปูาหมาย
ทุกสานัก/กอง/ฝุาย เทศบาลตาบลหงส์หิน
๕. วิธีดาเนินการ
๑) จัดทามาตรการและขออนุมัติดาเนินการต่อผู้มีอานาจ
๒) จัดตังคณะทางานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
๓) คณะทางานดาเนินการประเมินความเสี่ยงการดาเนินการ/การปฏิบัติหน้าที่/การดาเนินโค
รางการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
๔) คณะทางานดาเนินการจัดทานวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของการดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
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๕) ดาเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง มาตรการและการดาเนินการในการบริหารความเสี่ ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและช่องทางอื่น ๆ
๖) มีการประชุมชี้แจงทาความเข้าใจมาตรการและการดาเนินการในการบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตอย่างเคร่งครัด
๗) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
๘) รายงานผลการดาเนินการ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบ
งานนโยบายและแผน ฝุายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัด
พะเยา
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
๑) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดาเนินโครงการ
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต จานวน ๑ ชุม
๒) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดาเนินการที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริต อย่างน้อยจานวน ๕ เรื่อง
๓) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง มาตรการและการดาเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย ๑ ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์
ขององค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ผลลัพธ์
เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลตาบลหงส์หินลดลง
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4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.2.1 ส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีค วามรู้ ความเข้า ใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้

ลาดับที่ ๕๙
๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหงส์หิน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มีของโครงการ
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และ
ยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดาเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็ นประจาไม่ได้เกิดจากเรื่อง
ขาดความรอบคอบ ความชานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความ
เข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิด ๆ ส่งผลให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทาผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียง
หายแก่องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น และทาให้ การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒ นาท้องถิ่นขาด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า
ดังนั้ น เพื่อให้ ผู้ บ ริ ห ารและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหงส์ หิ น เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่ ว นรวม และแนวทางการปฏิบั ติ ส าหนั บ เจ้าหน้าที่ข องรัฐ เรื่องการรับ ทรัพย์สิ นหรือ ประโยชน์อื่น ใดของ
เจ้ า หน้ า ที่ของรั ฐ รวมทั้ง กฎหมายประกอรั ฐ ธรรมนู ญว่า ด้ว ยการปูองกันและปราบปรามการทุจ รติ และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ย วข้อง จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สาหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหงส์หิน ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
๒) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหงส์หิน ให้มีความพร้อมในองค์
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๕. วิธีดาเนินการ
๑) จัดทาโครงการ/แผนงาน
๒) กาหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องสาหรับผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
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๓) จัดเตรียมการอบรม ได้แก่ จัดทากาหนดการ ประสานวิทยากร จัดทาเอกสารประกอบการ
อบรม จัดเตรียมสถานที่ เชิญกลุ่มเปูาหมาย ฯลฯ
๔) อบรมให้ความรู้ตามกาหนด
๕) ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ
๖) รายงานผลการดาเนินการ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ ฝุายปกครอง สานักปลัด เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
๑) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสาหรับผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี
๒) ผู้ บริ ห าร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหงส์หิ น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐ ของจานวนผู้เข้ารับการ
อบรม
ผลลัพธ์
ผู้บริการ และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหงส์หิน บริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
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4.2.2 ส่งเสริ มสภาท้องถิ่น ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่า ยบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

ลาดับที่ 60
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติ หน้ าที่ในภารกิจ การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุ ายบริห าร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็น
กลไกสาคัญที่ใช้สาหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอานาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะ
เป็นอิสระส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดาเนินต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บรรยากาศการทางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนาไปสู่
ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต
จึ ง ได้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านสามารถน าความรู้ ไ ปใช้ ใ ห้ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการ
ทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
๒) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น
๔. กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหงส์หิน
๕. วิธีการดาเนินการ
๑) จัดทาคูม่ ือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สาหรับการประชุม
๒) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบาทบาทและอานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
๓) แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการต่าง ๆ เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจาปี การตรวจสอบรายงานการประชุม การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของเทศบาลตาบลหงส์หิน
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๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สภาเทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
๑) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และ
ความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
๒) สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอานาจหน้าที่ สามารถปฏิบัตาภรกิจได้
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
ผลลัพธ์
สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น สามารถน าองค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปปรั บ ใช้ ใ นการตรวจสอบ ติ ด ตาม และ
ประเมินผลปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา
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4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
4.3.1 มีแนวทางปฏิบัติการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลาดับที่ 61
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาล
ตาบลหงส์หิน
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาลาดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่ อกระแสการกระจายอานาจ และความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ
เทศบาลตาบลหงส์หิน มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุ คลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ดาเนินการจัดทามาตรการ
จัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตาบลหงส์หิน
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้ การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิช อบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม
๒) เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและปูองกันการทุจริตของ
หน่วยงาน
๓) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๕. วิธีดาเนินการ
๑) ก าหนดช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต และก าหนดเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติ
ราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
๒) กาหนดกระบวนการขั้นตอนในการดาเนินการร้องเรียน
๓) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดาเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน
๔) กาหนดกระบวนการจัดการร้องเรียย/แนวทางดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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๕) กาหนดกระบวนการและขั้นตอนในการลงโทษผู้กระทาผิดการทุจริต
๖) กาหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดาเนินการ
หรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
๗) กาหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทาผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ
๘) จัดทาคู่มือ/แนวทางการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน
ทั่วไปและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
8.1) วิธีการที่บุคคลภายในจะทาการร้องเรียน
๘.๒) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน
8.3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ
8.4) ระยะเวลาในการดาเนินการ
และประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดาเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน
๙) จั ด ประชุ ม ให้ ค วามรู้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเพื่ อ ใช้ เ ป็ น มาตรฐานในการ
ปฏิบั ติงานและดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้ เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
๑๐) จัดทาข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
๑๑) รายงานผลการดาเนินการ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
๗. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ ฝุายปกครอง สานักปลัด เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
ผลลัพธ์
ภาคประชาชนมีบ ทบาทในการเฝู าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้า ที่
(พิจารณาจากจานวนข้อร้องเรียนจากประชาชน, จานวนเบาะแสที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน)
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4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย สาหรับผู้ร้องเรียน

ลาดับที่ ๖๒
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาล
ตาบลหงส์หิน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลาดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็ นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจ และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจรติคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ
เทศบาลตาบลหงส์หิน มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ดาเนินการจั ดทา
มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลตาบลหงส์หิน
๓. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สาหรับ
บุคลากรและประชาชน
๒) เพื่อให้ การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิช อบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลตาบลหงส์หิน
๕. วิธีดาเนินการ
๑) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่
บนหน้าเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครอง
ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ) และจัดให้มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้ วยตนเอง และมีการรายงานผลการดาเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
๒) ดาเนินการให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
๓) ดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชน
ทราบโดยทั่วไป
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๔) ดาเนินการจัดทาและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕) รายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ สานักปลัด เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีระบบและช่องทางการรั บเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
สาหรับผู้ร้องเรียน
ผลลัพธ์
ภาคประชาชนมีบ ทบาทในการเฝู าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้า ที่
(พิจารณาจากจานวนข้อร้องเรียนจากประชาชน, จานวนเบาะแสที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน)

