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ส่วนท่ี 1 
บทน า 

 
 
1. บทน า  

ความเสี่ยง (Risk) เป็นความไม่แน่นอน (Uncertainly) ของเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
ได้ จึงท าให้ความเสี่ยงเป็นโอกาส (Opportunity) ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอในอนาคต ที่จะเกิดความ
ผิดพลาดขึ้น ท าให้เกิดความสูญเสีย ล้มเหลว หรือภยันตรายในหมู่สมาชิกหรือองค์ประกอบของหน่วยงาน 
ส่งผลกระทบต่ออนาคต ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์  (objective) และ
เป้าหมาย (g๐al) ขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) คือ กระบวนการในการระบุระดับความรุนแรงและการ
จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) และผลกระทบ(Impact) 
ที่จะเกิดข้ึน 

การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่ง
ได้ว่าการด าเนินการขององค์กรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไมคาดคิด โอกาสที่จะประสบ
กับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการ
น าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 
 

2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร 
2.1) วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น 
การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม
จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่
บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมา
ใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณี
ที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น    
ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการ
เตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่าง
ใด การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาหรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบ
ต่าง ๆ ภายในองค์กรที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิด
การกระท าการทุจริตในอนาคต 

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ 
หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
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2.2) กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO        

๒01๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซ่ึงมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการ
ยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๒ โดยที่ผ่านมามีการออกแนวทางด้านการควบคุมภายใน
เพ่ิมเติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี ๒๐๐๖ เป็นแนวทางด้านการท ารายงานทางการเงิน Internal Control 
over Financial Report - Guidance for Small Public Companies ครั้งที่ ๒ เมื่อปี ๒๐๐๙ เป็นแนวทาง
ด้านการก ากับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ ๓ ในปี ๒๐๑๓ เป็นแนวทาง
เ พ่ิ ม เ ติ ม ด้ า นก า รควบคุ มภ าย ใน  Internal Control - Integrated Framework : Framework and 
Appendices การปรับปรุงในปี ๒๐๑๓ นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี ๑๙๙๒ ที่ก าหนดให้มีการควบคุม
ภายในแต่เพ่ิมเติมในส่วนอ่ืน ๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมเติมเรื่องการสอดส่องในภาพรวมของ
การก ากับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะตอบสนองต่อความ
คาดหวังของกิจการในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ 

ส าหรับมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้ 
องค์ประกอบท่ี ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
หลักการที่ ๑ – องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
หลักการที่ 2 – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล  
หลักการที่ ๓ – คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน    
หลักการที่ ๔ – องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
หลักการที่ ๕ – องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
องค์ประกอบท่ี ๒ : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
หลักการที่ ๖ – ก าหนดเป้าหมายชัดเจน  
หลักการที่ ๗ – ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม  
หลักการที่ ๘ – พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  
หลักการที่ ๙ – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน  
องค์ประกอบท่ี ๓ : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
หลักการที่ ๑0 – ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
หลักการที่ ๑๑ – พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม  
หลักการที่ ๑2 – ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
องค์ประกอบท่ี ๔ : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
หลักการที่ ๑๓  – องค์กรมีข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ  
หลักการที่ ๑๔  – มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไปได้ 
หลักการที่ ๑๕ – มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุม

ภายใน 
องค์ประกอบท่ี ๕ : กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
หลักการที่ ๑๖  – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
หลักการที่ ๑๗ – ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 

ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function 
(มีอยู่จริง และน าไปปฏิบัติได้) อีกทั้งท างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท าให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล 



3 
 

 

ส าหรับเทศบาลต าบลม่วงน้อย จะเน้นตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ องค์ประกอบที่ ๒ หลักการที่ ๘ 
ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นหลัก 

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้ 
Corrective: แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดข้ึนซ้ าอีก 
Detective: เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก 

ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร 
Preventive: ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิดในส่วนที่พฤติกรรม

ที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าท าไปมีความ
เสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก 

Forecasting: การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่อง
ประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
(Unknown Factor) 

2.3) องค์ประกอบท่ีท าให้เกิดการทุจริต 
องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ 

Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม ก ากับควบคุมภายในของ
องค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระท า ตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการ
ทุจริต (The Fraud Triangle) 

2.4) ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ 
2.5) ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การระบุความเสี่ยง 
2. การประเมินสถานะความเสี่ยง 
3. การประเมินค่าความเสี่ยงรวม 
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
5. การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
6. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
7. จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
8. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
9. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลม่วงน้อย 

ขั้นเตรียมการ: 
หัวหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการกองทุกกอง ของเทศบาลต าบลม่วงน้อย ได้เรียกประชุมพนักงาน 

ลูกจ้าง พนักงานจ้างของส่วนราชการตน เพ่ือระดมสมองในการค้นหาความเสี่ยงการทุจริตตามภารกิจงาน       
ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๓ ด้าน คือ (1) ความเสี่ยงการทุจริต   
ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต 
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (2) ความ
เสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  (3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส
ของการใช้จ่ ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  เ พ่ือเสนอต่อปลัด เทศบาล                    
และนายกเทศมนตรีต าบลม่วงน้อย เมื่อแล้วเสร็จจึงน าข้อมูลความเสี่ยงการทุจริตที่ค้นพบให้ฝ่ายเลขานุการ
คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลม่วงน้อย รวบรวมเป็นความเสี่ยงการ
ทุจริตภาพรวมทั้งองค์กร แล้วเสนอต่อคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบล
ม่วงน้อย เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลและพิจารณาจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลม่วงน้อย
ต่อไป 

ขั้นตอนที่ 1: การระบุความเสี่ยง 
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบ

พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการ

ทุจริต 
Known 
factor 

ความเสี่ยง    
ที่เคยเกิดขึ้น 

Unknown 
factor  

ความเสี่ยง 
ที่ไม่เคยเกิด 

1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับ
สินบน 
- การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อ
ช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์
จากองค์กร 
 

เจ้าหน้าที่รับสินบน หรือรับของขวัญ 
จากบุคคลอ่ืน เพ่ือช่วยให้บุคคลนั้น
ได้ผลประโยชน์จากองค์กร อาจ
ก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้กับ
ผู้รับและอาจท าให้บุคคลภายนอก
เข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ได้ 

  

2. การจัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรม 
- จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริม
คุณธรรม/ จริยธรรมแก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ฯ 

เบิกเงินราชการในโครงการสูงเกิน
เป็นเท็จซึ่งเสี่ยงต่อการทุจริต เช่น 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าจ้างท าป้าย 

  

3. การจัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรม 
- จัดโครงการฝึกอบรมการ
เสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เบิกเงินราชการในโครงการสูงเกิน
เป็นเท็จซึ่งเสี่ยงต่อการทุจริต เช่น 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าจ้างท าป้าย 
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ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบ
พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Known 
factor 

ความเสี่ยง    
ที่เคยเกิดขึ้น 

Unknown 
factor  

ความเสี่ยง 
ที่ไม่เคยเกิด 

4. การประเมินภาษีต ่ากว่าความเป็น
จริง 

เจ้าหน้าที รับสินบนจากผู้มีหน้าที เสีย
ภาษีให้วัดพ้ืนที ต ่ากว่าความเป็นจริง 
ท่าให้ยอดประเมินภาษีต ่าว่าความ
เป็นจริง 

  

5. การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที ไม่
จ่าเป็นและจัดซื้อจัดจ้างในราคาสูง 

เจ้าหน้าที จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที ไม่มี
คุณภาพ ราคาถูก แต่จัดซื้อจัดจ้างใน
ราคาที สูง 

  

6. การเบิกจ่ายเงินที สูงกว่าจ่านวนเงิน
ที ขออนุมัติเบิกจ่ายจริง 

เจ้าหน้าที เพิ มเติมตัวเลขและตัว 
อักษรในเช็คสูงกว่าจ่านวนเงินที ขอ
อนุมัติจ่าย 

  

7.  การใช้อาคารไม่สอดคล้องกับ
ใบรับรองใบอนุญาต 

เจ้าหน้าที ของรัฐสมยอม หรือมีส่วนรู้
เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคล ในการ
ใช้อาคารที ไม่ตรงกับใบรับรอง 
ใบอนุญาตหรือที ยื นแจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ น 

  

8. การจัดเก็บรายได้ในการออก
ใบเสร็จรับเงิน 

การจัดเก็บรายได้ที ต้องออก
ใบเสร็จรับเงิน เขียนต้นฉบับกับ
ส่าเนาไม่ตรงกัน ทั้งชื อผู้ช่าระ/วันที /
จ่านวนเงิน 

  

9. การเบิกเงินเบี้ยยังชีพจากธนาคาร มีการเขียนเช็คสั่งจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่
เป็นรายบุคคล (ขออนุมัติเบิกจ่ายโดย
การยืมเงิน) เพ่ือน าเข้าบัญชีตนเอง 
ก่อนที่จะเบิกเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้มี
สิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ทั้งเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่มีความ
ประสงค์รับเป็นเงินสด 
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ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบ
พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Known 
factor 

ความเสี่ยง    
ที่เคยเกิดขึ้น 

Unknown 
factor  

ความเสี่ยง 
ที่ไม่เคยเกิด 

10. การขออนุญาตประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ขออนุญาต
ให้ตรวจประเมินการประกอบกิจการ
ให้ถูกต้อง ซึ่งการประกอบกิจการ
นั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยว
ด้วยสุขลักษณะ ตามเทศบัญญัติ
เทศบาล เรื่อง เทศบัญญัติว่าด้วย
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตการ
ประกอบกิจการ 

  

 
ขั้นตอนที่ 2: การประเมินสถานะความเสี่ยง 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง  
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

1. การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืนเพ่ือช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประ- 
โยชน์จากองค์กร : เจ้าหน้าที่รับสินบน หรือรับของขวัญจาก 
บุคคลอื่น เพ่ือช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร อาจ
ก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้กับผู้รับและอาจท าให้บุคคลภาย 
นอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 

 
 

   

2. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม/ จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ฯ : เบิกเงิน
ราชการในโครงการสูงเกินเป็นเท็จซึ่งเสี่ยงต่อการทุจริต เช่น 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างท าป้าย 

 
 

   

3. โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย : เบิกเงินราชการในโครงการสูงเกินเป็น
เท็จซึ่งเสี่ยงต่อการทุจริต เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าจ้างท าป้าย  

 
 

   

4. การประเมินภาษีต ่ากว่าความเป็นจริง : เจ้าหน้าที รับสินบนจากผู้
มีหน้าที เสียภาษีให้วัดพ้ืนที ต ่ากว่าความเป็นจริง ท่าให้ยอด
ประเมินภาษีต ่าว่าความเป็นจริง 

 
 

   

5. การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที ไม่จ่าเป็นและจัดซื้อจัดจ้างใน
ราคาสูง : เจ้าหน้าที จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที ไม่มีคุณภาพ ราคาถูก 
แต่จัดซือ้จัดจ้างในราคาที สูง 
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ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง  
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

เขียว เหลือง ส้ม แดง 

6. การเบิกจ่ายเงินที สูงกว่าจ่านวนเงินที ขออนุมัติเบิกจ่ายจริง : 
เจ้าหน้าที เพิ มเติมตัวเลขและตัวอักษรในเช็คสูงกว่าจ่านวนเงินที 
ขออนุมัติจ่าย 

 
 

   

7. การใช้อาคารไม่สอดคล้องกับใบรับรองใบอนุญาต : เจ้าหน้าที 
ของรัฐสมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคล ในการใช้
อาคารที ไม่ตรงกับใบรับรอง ใบอนุญาตหรือที ยื นแจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ น 

    

8. การจัดเก็บรายได้ในการออกใบเสร็จรับเงิน : การจัดเก็บรายได้ที 
ต้องออกใบเสร็จรับเงิน เขียนต้นฉบับกับส่าเนาไม่ตรงกัน ทั้งชื อผู้
ช่าระ/วันที /จ่านวนเงิน 

    

9. การเบิกเงินเบี้ยยังชีพจากธนาคาร : มีการเขียนเช็คสั่งจ่ายให้แก่
เจ้าหน้าที่เป็นรายบุคคล (ขออนุมัติเบิกจ่ายโดยการยืมเงิน) เพื่อ
น าเข้าบัญชีตนเอง ก่อนที่จะเบิกเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ
เบี้ยยังชีพ ทั้งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ที่มีความประสงค์
รับเป็น เงินสด  

    

10. การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ : 
เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ขออนุญาตให้ตรวจประเมินการ
ประกอบกิจการให้ถูกต้อง ซึ่งการประกอบกิจการนั้นไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามเทศบัญญัติเทศบาล 
เรื่อง เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการ 

    

 
ขั้นตอนที่ 3: การประเมินค่าความเสี่ยงรวม 
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง 

รูปแบบพฤติการณ์ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
จ าเป็นของการ

เฝ้าระวัง 
3   2   1 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 
3  2  1 

ค่าความ 
เสี่ยงรวม  
จ าเป็น x 
รุนแรง 

1. การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืนเพ่ือช่วยให้บุคคลนั้นได้
ผลประโยชน์จากองค์กร : เจ้าหน้าที่รับสินบน หรือ
รับของขวัญจากบุคคลอื่น เพ่ือช่วยให้บุคคลนั้นได้
ผลประโยชน์จากองค์กร อาจก่อให้เกิดความคาดหวัง
ทั้งผู้ให้กับผู้รับและอาจท าให้บุคคลภายนอกเข้าใจ
ผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 

2 3 6 
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ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ์ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ
จ าเป็นของการ

เฝ้าระวัง 
3   2   1 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 
3  2  1 

ค่าความ 
เสี่ยงรวม  
จ าเป็น x 
รุนแรง 

2. การประเมินภาษีต ่ากว่าความเป็นจริง : เจ้าหน้าที รับ
สินบนจากผู้มีหน้าที เสียภาษีให้วัดพ้ืนที ต ่ากว่าความ
เป็นจริง ท่าให้ยอดประเมินภาษีต ่าว่าความเป็นจริง 

3 3 9 

3. การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที ไม่จ่าเป็นและจัดซื้อ
จัดจ้างในราคาสูง : เจ้าหน้าที จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที ไม่
มีคุณภาพ ราคาถูก แต่จัดซื้อจัดจ้างในราคาที สูง 

3 2 6 

4. การใช้อาคารไม่สอดคล้องกับใบรับรองใบอนุญาต : 
เจ้าหน้าที ของรัฐสมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคล
หรือนิติบุคคล ในการใช้อาคารที ไม่ตรงกับใบรับรอง 
ใบอนุญาตหรือที ยื นแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ น 

2 3 6 

5. การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ : เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ขออนุญาตให้
ตรวจประเมินการประกอบกิจการให้ถูกต้อง ซึ่งการ
ประกอบกิจการนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยว
ด้วยสุขลักษณะ ตามเทศบัญญัติเทศบาล เรื่อง เทศ
บัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการ 

2 3 6 

 

ขั้นตอนที่ 4: การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง 
ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง 

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
ประสิทธิภาพการควบคุม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
ในปัจจุบัน 

ด ี พอใช้ อ่อน 
1. การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืนเพ่ือช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์

จากองค์กร : เจ้าหน้าที่รับสินบน หรือรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพ่ือ
ช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร อาจก่อให้เกิดความ
คาดหวังทั้งผู้ให้กับผู้รับและอาจท าให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 

 2  

2. การประเมินภาษีต ่ากว่าความเป็นจริง : เจ้าหน้าที รับสินบนจากผู้มี
หน้าที เสียภาษีให้วัดพ้ืนที ต ่ากว่าความเป็นจริง ท่าให้ยอดประเมิน
ภาษีต ่าว่าความเป็นจริง 

3   
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ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง 
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

ประสิทธิภาพการควบคุม 
ความเสี่ยงการทุจริต 

ในปัจจุบัน 
ด ี พอใช้ อ่อน 

3. การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที ไม่จ่าเป็นและจัดซื้อจัดจ้างในราคาสูง 
: เจ้าหน้าที จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที ไม่มีคุณภาพ ราคาถูก แต่จัดซื้อจัด
จ้างในราคาที สูง 

3   

4. การใช้อาคารไม่สอดคล้องกับใบรับรองใบอนุญาต : เจ้าหน้าที ของรัฐ
สมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคล ในการใช้อาคารที ไม่
ตรงกับใบรับรอง ใบอนุญาตหรือที ยื นแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ น 

3   

5. การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ : เจ้าหน้าที่
รับสินบนจากผู้ขออนุญาตให้ตรวจประเมินการประกอบกิจการให้
ถูกต้อง ซึ่งการประกอบกิจการนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วย
สุขลักษณะ ตามเทศบัญญัติเทศบาล เรื่อง เทศบัญญัติว่าด้วยการ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพ่ือให้ได้รับใบอนุญาตการ
ประกอบกจิการ 

3   

 
ขั้นตอนที่ 5: การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ที ่ ขั้นตอนการการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง  

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต  
มาตรการป้องกันความเสี่ยง 

การทุจริต 
1. การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืนเพ่ือช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จาก

องค์กร : เจ้าหน้าที่รับสินบน หรือรับของขวัญจากบุคคลอ่ืน เพ่ือช่วย
ให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้ง
ผู้ให้กับผู้รับและอาจท าให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้ 

มาตรการป้องกัน 
การรับสินบน 

 

2. การประเมินภาษีต ่ากว่าความเป็นจริง : เจ้าหน้าที รับสินบนจากผู้มี
หน้าที เสียภาษีให้วัดพ้ืนที ต ่ากว่าความเป็นจริง ท่าให้ยอดประเมินภาษี
ต ่าว่าความเป็นจริง 

มาตรการป้องกัน 
การรับสินบน 

 

3. การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที ไม่จ่าเป็นและจัดซื้อจัดจ้างในราคาสูง : 
เจ้าหน้าที จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที ไม่มีคุณภาพ ราคาถูก แต่จัดซื้อจัดจ้าง
ในราคาที สูง 

มาตรการการเปิดเผยข้อมูลรัฐ
เชิงรุก (Proactive Disclosure) 
และมาตรการตรวจสอบการใช้

ดุลยพินิจ 
4. การใช้อาคารไม่สอดคล้องกับใบรับรองใบอนุญาต : เจ้าหน้าที ของรัฐ

สมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคล ในการใช้อาคารที ไม่
ตรงกับใบรับรอง ใบอนุญาตหรือที ยื นแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ น 

มาตรการการเปิดเผยข้อมูลรัฐ
เชิงรุก (Proactive 

Disclosure) 
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ที ่ ขั้นตอนการการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง  
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต  

มาตรการป้องกันความเสี่ยง 
การทุจริต 

5. การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ : เจ้าหน้าที่
รับสินบนจากผู้ขออนุญาตให้ตรวจประเมินการประกอบกิจการให้
ถูกต้อง ซึ่งการประกอบกิจการนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วย
สุขลักษณะ ตามเทศบัญญัติเทศบาล เรื่อง เทศบัญญัติว่าด้วยการ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพ่ือให้ได้รับใบอนุญาตการ
ประกอบกจิการ 

มาตรการป้องกัน 
การรับสินบน 

 

ขั้นตอนที่ 6: ตารางการจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
ที ่ มาตรการป้องกัน 

ความเสี่ยงการทุจริต 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
1. มาตรการป้องกัน 

การรับสินบน 
เจ้าหน้าที่รับสินบน หรือรับของขวัญจากบุคคล
อ่ืน เพ่ือช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จาก
องค์กร อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้กับ
ผู้รับและอาจท าให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 

   

2. มาตรการป้องกัน 
การรับสินบน 

เจ้าหน้าที รับสินบนจากผู้มีหน้าที เสียภาษีให้วัด
พ้ืนที ต ่ากว่าความเป็นจริง ท่าให้ยอดประเมิน
ภาษีต ่าว่าความเป็นจริง 

   

3. มาตรการการเปิดเผย
ข้อมูลรัฐเชิงรุก 

(Proactive Disclosure) 
และมาตรการตรวจสอบ 

การใช้ดุลยพินิจ 

เจ้าหน้าที จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที ไม่มีคุณภาพ 
ราคาถูก แต่จัดซื้อจัดจ้างในราคาที สูง 

   

4. มาตรการการเปิดเผย
ข้อมูลรัฐเชิงรุก 

(Proactive Disclosure) 

เจ้าหน้าที ของรัฐสมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับ
บุคคลหรือนิติบุคคล ในการใช้อาคารที ไม่ตรงกับ
ใบรับรอง ใบอนุญาตหรือที ยื นแจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ น 

   

5. มาตรการป้องกัน 
การรับสินบน 

เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ขออนุญาตให้ตรวจ
ประเมินการประกอบกิจการให้ถูกต้อง ซึ่งการ
ประกอบกิจการนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขอัน
เกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามเทศบัญญัติเทศบาล 
เรื่อง เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ เพ่ือให้ได้รับใบอนุญาตการ
ประกอบกิจการ 
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ขั้นตอนที่ 7: จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว) ความเห็นเพิ่มเติม 

การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืนเพ่ือช่วยให้บุคคลนั้นได้
ผลประโยชน์จากองค์กร 

- 

การประเมินภาษีต ่ากว่าความเป็นจริง - 
การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที ไม่จ่าเป็นและจัดซื้อจัดจ้าง
ในราคาสูง 

- 

การใช้อาคารไม่สอดคล้องกับใบรับรองใบอนุญาต - 
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 

ขั้นตอนที่ 8: การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
ที ่ สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 
1. การรับของขวัญจากบุ คคล อ่ืนเ พ่ือช่วยให้บุคคลนั้นได้

ผลประโยชน์จากองค์กร 
  

2. การประเมินภาษีต ่ากว่าความเป็นจริง   
3. การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที ไม่จ่าเป็นและจัดซื้อจัดจ้างใน

ราคาสูง 
  

4. การใช้อาคารไม่สอดคล้องกับใบรับรองใบอนุญาต   
5. การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

ขั้นตอนที่ 9: การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
จัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหาร

ความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๘ ต่อนายกเทศมนตรีต าบลม่วงน้อย ภายในเดือนกันยายนของทุกปี 
(แบบที่ 1) 

แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่                                         .  
ส่วนราชการที่ประเมิน                                                                                             . 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต 

 

โอกาส / ความเสี่ยง  
 

สถานะของการด าเนินการ
จัดการ 
ความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)............................................................................  
  

ผลการด าเนินการ  
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(แบบที่ 2) 
สอดคล้อง ITA 

 

 
 
3. หลักการและเหตุผล 

สถานการณ์ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมา 
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ             
สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตที่มีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหาการขาดจิตส านึกในการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ซึ่งปัญหาดังกล่าวท าให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
มีการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับการทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงาน
ที่ท าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณมาก
ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ทั้งนี้ ถึงแม้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้
การทุจริตของประเทศไทยยังจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ
ไทยที่ถูกจัดให้อยู่ในล าดับที่ ๙๖ จาก ๑๘0 ประเทศทั่วโลกในปี พ.ศ. ๒๕๖0 การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการก าหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างบูรณาการ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘0 ก าหนดเป้าหมายไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส  ปลอด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติ        
มิชอบ โดยให้ความส าคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม  “คน” ทุกกลุ่มในสังคมให้มีจิตส านึก และ
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พฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 

(๑) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิด
ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพ่ือปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มจีิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือสร้างพลังร่วม
ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคต และการปรับ  “ระบบ” โดยการสร้าง
นวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุก
ขั้นตอนการด าเนินงาน เท่าทันพลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะน าไปสู่การลดจ านวนคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 

(๒) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว  เฉียบ
ขาด เป็นธรรม และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปราม      
การทุจริตให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ ๒0 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต เป็นเป้าหมายในการด าเนินการของแผนแม่บท ฯ ซึ่งได้ก าหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. ๒๕๘0 อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ ของโลก 
ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment) หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด 
เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจ าปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้
รับทราบถึงสถานะและปัญหาการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้     
จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
การให้บริการ สามารถอ านวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับ
มาตรฐานการด าเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน  เพ่ือให้
ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรม และความด้อยประสิทธิภาพ ส าหรับน าไปจัดท าแนวทางมาตรการต่าง 
ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘0) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้ึน 
เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
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4. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1) เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อสาธารณชน 
4.2) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่

ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

4.3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

4.4) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต         
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

4.5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพเข้มแข็งและลดการทุจริต 
 
5. เป้าหมาย 

5.1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริ ยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

5.2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ    
มิชอบของข้าราชการ 

5.3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

5.5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

5.6) คดีทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมลดลง ร้อยละ ๕0 ในปี พ.ศ. ๒๕๗0 
5.7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ร้อยละ ๑๐๐ ในปี 

พ.ศ. ๒๕๗๐ 
 
6. ประโยชน์ของการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6.1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Coruption) จากการปลูกฝั่งหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

6.2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
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6.3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต 

6.4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

6.5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 



๑๖ 

 

 

ส่วนท่ี 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 
มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง
วัฒนธรรมสจุริต 

1.1 การเสริมสร้างจติส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมือง ฝ่ายบริหาร ข้าราชการการ 
เมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1) กิจกรรมเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ความรู้
ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกีย่วข้องกับการ
ปฏิบัติงานให้แกค่ณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
เทศบาลต าบลม่วงน้อย 

0 0 0 0 0  

1.1.2) มาตรการส่งเสริมการปฏิบตัิงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลต าบลม่วงน้อย 

0 0 0 0 0  

1.1.3) โครงการอบรมส่งเสริมคณุธรรม/จริยธรรม 
แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลม่วงน้อย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  

1.1.4) กิจกรรมเชิดชูเกยีรติบคุลากรที่ปฏิบัติงาน
เป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิรยิะอุตสาหะ 
และซื่อสตัยส์ุจรติ 

0 0 0 0 0  

1.2 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน   
ในท้องถิ่น 

1.2.1) โครงการส่งเสรมิการเกษตรตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  

1.2.2) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกยีรติบุคคลที่
ประพฤติปฏบิัติตนใหเ้ป็นที่ประจกัษ์ 

0 0 0 0 0  

1.3 การสร้างจิตส านึกและความ 
ตะหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก
และเยาวชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  

 รวม จ านวน 7 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000  



๑๗ 

 

 

 
มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหารราชการ
ด้วยความโปร่งใส 

2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1.1) มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชน 

0 0 0 0 0  

2.1.2) กิจกรรมเสรมิสร้างความโปร่งใสในการบรหิาร
งบประมาณ   

0 0 0 0 0  

2.2 มาตรการส่งเสรมิคณุธรรมและ
ความโปร่งใส 

2.2.1) มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลัก
คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
เทศบาลต าบลม่วงน้อย ด้วยการจดัท าแผนปฏิบตัิ
การป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

0 0 0 0 0  

2.2.2) No Gift Policy 0 0 0 0 0  
2.2.3) มาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความ
โปร่งใสของเทศบาลต าบลม่วงน้อย 

0 0 0 0 0  

2.2.4) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

0 0 0 0 0  

2.2.5) มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เทศบาลต าบลม่วงน้อย 

0 0 0 0 0  

2.2.6) มาตรการจัดท าแผนปฏิบตัิการป้องกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 

0 0 0 0 0  

2.3 มาตรการลดการใช้ดลุยพินิจใน
การปฏิบัติงาน 

2.3.1) กิจกรรมการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลม่วงน้อย 

0 0 0 0 0  

2.3.2) กิจกรรมจดัท าคู่มือส าหรบัประชาชนผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

0 0 0 0 0  

 



๑๘ 

 

 

 
มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  2.3.3) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของ
เทศบาลต าบลม่วงน้อย 

0 0 0 0 0  

 รวม จ านวน 11 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 0 0 0 0 0  
3. การส่งเสริม
บทบาทและการม ี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 การส่งเสรมิให้ประชาชนมี     
ส่วนร่วมบริหารกจิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.1.1) กิจกรรมการจัดเวทีประชาคม 0 0 0 0 0  

3.2 การรับฟังความคดิเห็น การรบั
และตอบสนองเรื่องร้องเรยีน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

3.2.1) มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนของเทศบาลต าบลม่วงนอ้ย 

0 0 0 0 0  

3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน และบรูณการทุกภาคสว่น
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

3.3.1) กิจกรรมส่งเสริมหมู่บา้นเฝ้าระวังการ
ทุจริต 

0 0 0 0 0  

 รวม จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 0 0 0 0 0  
4. การยกระดับกลไก
การตรวจสอบการ
ด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยงการทุจริต 

4.1.1) มาตรการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าป ี

0 0 0 0 0  

4.1.2) กิจกรรมตดิตามประเมินผลการควบคมุ
ภายใน 

0 0 0 0 0  

4.1.3) มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตของเทศบาลต าบลม่วงน้อย 

0 0 0 0 0  

4.2 การส่งเสรมิบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.2.1) โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  

 
 



๑๙ 

 

 

 
มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 

4.3.1) มาตรการจัดการในกรณไีด้ทราบ หรือรับ
แจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจรติของเทศบาล
ต าบลม่วงน้อย 

0 0 0 0 0  

4.3.2) มาตรการจัดให้มรีะบบและช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาล
ต าบลม่วงน้อย 

0 0 0 0 0  

 รวม จ านวน 6 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  
รวมท้ังสิ้น จ านวน 27 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000  
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ส่วนท่ี 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ ฯ 

 
 
มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
1.1 การเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.1.1) เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ และการประพฤติ
ตนตามประมวลจริยธรรม 

ล าดับที่ 1 
กิจกรรม : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่        
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลม่วงน้อย 

หลักการและเหตุผล :  
เทศบาลต าบลม่วงน้อยจ าเป็นต้องด าเนินกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย      

และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่   
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลม่วงน้อย ให้ปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

วัตถุประสงค ์:  
1. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลต าบล     

ม่วงน้อย ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
เทศบาลต าบลม่วงน้อย ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทาง
การปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 

3. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

กลุ่มเป้าหมาย :  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลม่วงน้อย 

จ านวน 60 คน 

วิธีด าเนินการ : 
1. ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลม่วงน้อย 
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับ           

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลม่วงน้อย ผ่านช่องทาง     
ที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เป็นต้น 
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3. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
4. รายงานผลการด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

งบประมาณด าเนินการ : 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

ผลผลิต / ผลลัพธ์ : 
ผลผลิต 
1. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องส าหรับคณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลม่วงน้อย ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น 
เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เป็นต้น อย่างน้อย 5 ช่องทาง และไม่น้อยกว่าปี
ละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายไตรมาส) 

2. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลม่วงน้อย     
มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 

ผลลัพธ์ 
เทศบาลต าบลม่วงน้อยมีการบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการ

ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 

ล าดับที่ 2 
มาตรการ : “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลม่วงน้อย” 

หลักการและเหตุผล : 
ตามท่ีเทศบาลต าบลม่วงน้อยได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลม่วงน้อย โดยก าหนด

กลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการ
กระท า นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้
ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้
เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาล
ต าบลม่วงน้อยจึงได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลม่วงน้อย” 
ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
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วัตถุประสงค ์:  
1. เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของบุคลากรให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
2. เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคคล

และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลม่วงน้อย เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

4. เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคลากรในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจ      
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของบุคลากรต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน     
และต่อสังคม ตามล าดับ 

5. เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

กลุ่มเป้าหมาย : 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลม่วงน้อย จ านวน 
60 คน 

วิธีด าเนินการ : 
1. จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 
2. ก าหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมส าหรับบุคลากรในองค์กร

และสาธารณชน 
3. ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด 
4. ด าเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร บุคลากรทุกคนพึงยึดถือ

เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่น ๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด 
5. ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไป                

แก่สาธารณชน ให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ 
6. ประเมินและติดตามผลการด าเนินการ 
7. รายงานผลการด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

งบประมาณด าเนินการ : 
ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ : 
ส านักปลัดเทศบาล 

ผลผลิต / ผลลัพธ์ : 
ผลผลิต 
1. มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
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2. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลม่วงน้อย      
มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบ
ประเมินผล)  

ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลม่วงน้อย ปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลม่วงน้อย (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 
1.1.2) เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

ล าดับที่ 1 
โครงการ : อบรมส่งเสริมคุณธรรม/จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง        
และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลม่วงน้อย 

หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ : 
การด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ความ

รับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะน าไปสู่การท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความส าเร็จขององค์กร
อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

เทศบาลต าบลม่วงน้อยจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากร
ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่น           
ในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม 
จริยธรรม อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างจิตส านึก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการท างานอันจะน าไปสู่การท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความส าเร็จขององค์กรอย่าง
ยั่งยืน จึงได้ก าหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม/จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลม่วงน้อย 

วัตถุประสงค ์: 
1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าหลักคุณธรรม จริยธรรม

มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข 
2. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ

ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 

กลุ่มเป้าหมาย : 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลม่วงน้อย จ านวน 
60 คน 

วิธีด าเนินการ : 
1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
4. จัดท าก าหนดการและหัวข้ออบรม 
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
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ระยะเวลาด าเนินงาน :  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ : 
ตั้งไว้ จ านวน 20,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบ : 
ส านักปลัดเทศบาล 

ผลผลิต / ผลลัพธ์ : 
ผลผลิต 
1. มีการจัดอบรมจ านวน 1 ครั้ง 
2. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและ

การปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล) 
ผลลัพธ์ 
บุคลากรน าหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิด

วัฒนธรรมองค์กรสุจริตในหน่วยงาน (ส ารวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล) 

ล าดับที่ 2 
กิจกรรม : เชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต  

หลักการและเหตุผล :  
 ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่ส าคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติก าหนด   

แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ    
และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีในเรื่องต่าง ๆ เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างทั่ วถึง      
หากพนักงานหรือบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ 
และซื่อสัตย์สุจริต จะท าให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด ลดปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นได้ 

เทศบาลต าบลม่วงน้อยจึงได้ด าเนินกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน 
ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือยกย่องชมเชย หรือให้รางวัล พนักงานหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือเป็นต้นแบบให้แก่พนักงานและบุคลากร
คนอ่ืน ๆ ในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่พนักงาน บุคลากร ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริตต่อไป 
วัตถุประสงค ์: 

1. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
2. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ

อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 

กลุ่มเป้าหมาย : 
  พนักงานและลูกจ้างเทศบาลต าบลม่วงน้อย 
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วิธีด าเนินการ : 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ

อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต  
2. คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติ 
3. จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก และเผยแพร่ให้บุคลากรให้ทราบ 
4. เชิญชวนให้ส านัก/กองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑ์เพ่ือเข้ารับการคัดเลือก 
5. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตาม

มาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต  
6. ประกาศผลการคัดเลือก  
7. มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
8. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและ

สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เป็นต้น  

ระยะเวลาด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

งบประมาณด าเนินการ : 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
ส านักปลัดเทศบาล 

ผลผลิต / ผลลัพธ์ :  
ผลผลิต 
มีบุคลากรต้นแบบด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 
ผลลัพธ์  
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 
 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.1) เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

ล าดับที่ 1 
โครงการ : ส่งเสริมการเกษตรตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ : 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดั งกล่าว      
โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย              
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการปลูกฝัง
ให้คนไทยไม่โกง โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม 
ควบคู่กับการปลูกฝังจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการ
ทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระท า
ผิดหรือผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ดังนั้น เทศบาลต าบลม่วงน้อยจึงได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต 

วัตถุประสงค ์: 
1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน 
2. เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตให้แก่ประชาชน 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจ าวัน  

กลุ่มเป้าหมาย : 
ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลม่วงน้อย จ านวน 50 คน 

วิธีด าเนินการ : 
1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
2. มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3. ก าหนดรูปแบบ ก าหนดการ และหัวข้อการอบรม 
4. ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม

เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ 
5. ด าเนินการตามรูปแบบและก าหนดการท่ีก าหนด 
6. รายงานผลการด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

งบประมาณด าเนินการ : 
ตั้งไว้ จ านวน 20,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
กองสวัสดิการสังคม 

ผลผลิต / ผลลัพธ์ : 
ผลผลิต 
1. มีการจัดอบรมจ านวน 1 ครั้ง 
2. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถน าไปปรับใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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1.2.2) เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

ล าดับที่ 1 
กิจกรรม : ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

หลักการและเหตุผล : 
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

ท าให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืน ๆ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลต าบลม่วงน้อย
จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท า
ความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและ
คุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 

วัตถุประสงค ์: 
1. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
2. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกยีรติแกบุ่คคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
3. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น 

กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 

กลุ่มเป้าหมาย : 
ประชาชนในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลม่วงน้อย 

วิธีด าเนินการ : 
1. แต่งตั้งคณะท างานยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2. คณะท างานก าหนดหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
3. จัดท าประกาศหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ และ

เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 
4. คณะท างาน ฯ ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
5. ประกาศผลการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ และเผยแพร่

ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 
6. ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
7. รายงานผลการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

งบประมาณด าเนินการ : 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
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กองสวัสดิการสังคม 

ผลผลิต / ผลลัพธ์ : 
ผลผลิต 
จ านวนบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ผลลัพธ์ 
1. มีบุคคลต้นแบบที่ดีปรากฏต่อสังคม 
2. ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลม่วงน้อยมีขวัญก าลังใจ และมีจิตส านึกปฏิบัติตนเป็นประโยชน์

ต่อสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 
1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน  
1.3.1) เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

ล าดับที่ 1 
โครงการ : อบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน 

หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ :  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ  

ตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนา
ทั่วทั้งประเทศ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงหลัก           
ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

รวมทั้ง แผนการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนด      
กลยุทธ์ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังที่มุ่งเน้นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต  
รวมถึงสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพ่ือต่อต้านการทุจริต โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และ
ผู้ปกครอง 

ดังนั้น เทศบาลต าบลม่วงน้อยจึงให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตโดยเริ่มจากการสร้าง
จิตส านึกให้เด็กและเยาวชน โดยได้จัดท าโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นการ
ปลูกฝังค่านิยม ให้มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนจากทุกภาคส่วนมี
วินัย เคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค ์: 
1. เพ่ือส่งเสริม และสร้างจิตส านึกให้ตระหนักถึงการสร้างค่านิยมและการเฝ้าระวังต่อต้านการทุจริต

ให้แก่เด็กและเยาวชน 
2. เพ่ือรณรงค์ให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจ และประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง

คุณธรรมและจริยธรรม 
3. เพ่ือประชาสัมพันธ์บุคคลตัวอย่างที่ดีด ารงตามหลักคุณธรรมจริยธรรมไปสู่องค์กรหรือ

บุคคลภายนอก 
4. เพ่ือเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นไปสู่ประชาชนทุกภาคส่วน 
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กลุ่มเป้าหมาย : 
เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลม่วงน้อย จ านวน 60 คน 

วิธีด าเนินการ : 
1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
4. จัดท าก าหนดการและหัวข้ออบรม 
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

ระยะเวลาด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

งบประมาณด าเนินการ : 
ตั้งไว้ จ านวน 30,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
กองการศึกษา 

ผลผลิต / ผลลัพธ์ : 
ผลผลิต 
1. มีการจัดอบรมจ านวน 1 ครั้ง 
2. เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรม

และจริยธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
ผลลัพธ์ 
เด็กและเยาวชนในเทศบาลต าบลม่วงน้อยมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักร่วมกันในการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
 
มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2.1.1) การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการด าเนินงาน  

ล าดับที่ 1 
มาตรการ : ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

หลักการและเหตุผล : 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชน           

มีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่
ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้
ข้อมูลข่าวสารของราชการ  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลม่วงน้อยจึงได้มี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร
ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
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วัตถุประสงค ์: 
1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
2. เพ่ือมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 
3. เพ่ือจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
4. เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาล

ต าบลม่วงน้อย 

กลุ่มเป้าหมาย :   
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการเทศบาลต าบลม่วงน้อย 

วิธีด าเนินการ : 
1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
2. จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลม่วงน้อยเพ่ือเผยแพร่

ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ าเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง 
การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ 
ข้อบังคับท่ีก าหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

3. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อ
สอบถามหรือขอข้อมูล หรือรับฟังค าติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ เช่น มี
ช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น การ
ประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น 

4. จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
5. จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอ

ผู้บริหาร 

ระยะเวลาด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

งบประมาณด าเนินการ : 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1. มีจ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 4 ช่องทาง 
2. มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการเทศบาลต าบลม่วงน้อย    

ให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการของเทศบาลต าบลม่วงน้อย     

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบส ารวจความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯ) 



31 

 

 

 
2.1.2) การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ 

ล าดับที่ 1 
กิจกรรม : เสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 

หลักการและเหตุผล : 
เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งใน

เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการ
ด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลต าบลม่วงน้อยเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใส    
ในการบริหารงบประมาณ เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างได้ทุกโครงการ
และกิจกรรม 

วัตถุประสงค ์: 
1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม

ต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลม่วงน้อย 
2. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3. เพ่ือป้องกันการทุจริตในเทศบาลต าบลม่วงน้อย 

กลุ่มเป้าหมาย : 
1. บุคลากรของเทศบาลต าบลม่วงน้อย 
2. ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลม่วงน้อย 

วิธีด าเนินการ : 
1. รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
2. เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้ประชาชน

ได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่าง ๆ 
3. จัดประชุมประจ าเดือน เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนา

และปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

4. จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ 
เช่น สังเกตการณ์ ติดตามผลการด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น 

5. รายงานผลการด าเนินการ และเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ผลการด าเนินโครงการ รายงานการก ากับติดตามการ
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ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีตามวงรอบที่กฎหมาย/ระเบียบ
ก าหนด และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี  

ระยะเวลาด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

งบประมาณด าเนินการ : 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ :  
ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง และกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

ผลผลิต / ผลลัพธ์ : 
ผลผลิต 
1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
2. มีการจัดระชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 1 ครั้ง  
ผลลัพธ์ 
จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 

 
2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
2.2.1) การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร  

ล าดับที่ 1 
มาตรการ : แสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร เทศบาลต าบล       
ม่วงน้อย ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

หลักการและเหตุผล : 
เทศบาลต าบลม่วงน้อยเล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ

ท้องถิ่น และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต รวมทั้ง
ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริ ตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จึงได้มีการด าเนินการจัดท ามาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารเทศบาลต าบลม่วงน้อยด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส  

วัตถุประสงค ์: 
1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลม่วงน้อยแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ใน

การบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

2. เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของเทศบาลต าบลม่วงน้อยสู่การรับรู้ของสาธารณชน 

3. เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
เทศบาลต าบลม่วงน้อย 
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กลุ่มเป้าหมาย : 
1. ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลม่วงน้อย 
2. ประชาชน 

วิธีด าเนินการ : 
1. จัดท ามาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ 
2. ก าหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ ฯ 
3. จัดท าประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร 
4. ผู้บริหารก าหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริต ฯ 
5. เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่ก าหนด 
6. จัดตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
7. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯ  
8. เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่ก าหนด 
9. ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
10. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
11. รายงานผลการด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

งบประมาณด าเนินการ : 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ :  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1. มีประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดท า

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
2. มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
3. มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบล   

ม่วงน้อย พ.ศ. 2566 - 2570  
ผลลัพธ์ 
เทศบาลต าบลม่วงน้อยมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 

  
2.2.2) การจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ล าดับที่ 1 
มาตรการ : NO Gift Policy 

หลักการและเหตุผล : 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ” 

อีกท้ังแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้ก าหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา 
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

เทศบาลต าบลม่วงน้อยเล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วม             
ของประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดท ามาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
กระท าอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งน าไปสู่  การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

วัตถุประสงค ์: 
1. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลม่วงน้อย 
2. เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลต าบล     

ม่วงน้อยมีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 

กลุ่มเป้าหมาย : 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลต าบลม่วงน้อย 

วิธีด าเนินการ : 
1. ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดท ามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให”้ 
2. จัดท าประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการด าเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
3. ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy  
4. เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบ          

โดยทั่วกัน 
5. ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 
6. รายงานผลการด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

งบประมาณด าเนินการ : 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ :  
ส านักปลัดเทศบาล 
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ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1. มีประกาศใช้ NO Gift Policy จ านวน 1 ฉบับ 
2. ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของ

เทศบาลต าบลม่วงน้อยด าเนินการตามแนวทาง NO Gift Policy จ านวนร้อยละ 100 (ส ารวจโดยใช้แบบ
ประเมิน/แบบส ารวจ) 

ผลลัพธ์ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของ

เทศบาลต าบลม่วงน้อยไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องสินบน 

ล าดับที่ 2 
มาตรการ : ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลม่วงน้อย 

หลักการและเหตุผล : 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญในการด าเนินการเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

ของหน่วยงาน โดยการจัดท า “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลม่วงน้อย” เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

วัตถุประสงค ์: 
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลม่วงน้อย 

กลุ่มเป้าหมาย : 
เทศบาลต าบลม่วงน้อย 

วิธีด าเนินการ : 
1. จัดตั้งคณะท างานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  
2. ประชุมคณะท างาน ฯ เพื่อด าเนินการ ดังนี้ 

2.1) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 

2.2) จัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  โดยต้องมี
รายละเอียดต่างๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ        
การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น  

3. เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงช่องทางอ่ืน ๆ 

4. ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

5. ปฏิบัติตามมาตรการ  
6. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
7. รายงานผลการด าเนินการ 
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8. เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 

ระยะเวลาด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

งบประมาณด าเนินการ : 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ :  
ส านักปลัดเทศบาล 

ผลผลิต / ผลลัพธ์ : 
ผลผลิต 
มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลม่วงน้อย 
ผลลัพธ์ 
เทศบาลต าบลม่วงน้อยมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 

ล าดับที่ 3 
กิจกรรม : สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

หลักการและเหตุผล : 
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ

บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งเทศบาลต าบลม่วงน้อยได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้น ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น เทศบาลต าบล    
ม่วงน้อยจึงได้ด าเนินกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

วัตถุประสงค์ : 
เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ

ตรวจสอบได ้

กลุ่มเป้าหมาย : 
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลม่วงน้อย 

วิธีด าเนินการ : 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลม่วงน้อย        

โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงาน               
ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเทศบาลต าบลม่วงน้อย โดยประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และพนักงานที่รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

3. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลม่วงน้อย 
เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้  โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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4. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลม่วงน้อย  
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนเทศบาลต าบลม่วงน้อย 

5. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเทศบาลต าบลม่วงน้อย พิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการเสนอมา  

ระยะเวลาด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

งบประมาณด าเนินการ : 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ : 
งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล  

ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

(ส ารวจโดยแบบประเมิน) 
ผลลัพธ์ 
ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง 

ล าดับที่ 4 
มาตรการ : ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลม่วงน้อย 

หลักการและเหตุผล : 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ก าหนดให้มีการ

บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนรวมทั้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2561 ได้ก าหนดการด าเนินการเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม  

ทั้งนี้ เทศบาลต าบลม่วงน้อยให้ความส าคัญกับการด าเนินการเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการด าเนินการ      
ที่ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดท า “มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของเทศบาลต าบลม่วงน้อย” 

วัตถุประสงค ์: 
1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
2. เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

กลุ่มเป้าหมาย :  
เจ้าหน้าที่พัสดุ 

วิธีด าเนินการ : 
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1. จัดท ามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลม่วงน้อย 
2. จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาล

ต าบลม่วงน้อย และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
3. ด าเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
4. รายงานผลการด าเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 

ระยะเวลาด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

งบประมาณด าเนินการ : 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ : 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  

ผลผลิต / ผลลัพธ์ : 
ผลผลิต 
มีประกาศใช้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1 ฉบับ 
ผลลัพธ์ 
จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 
 

2.2.3) การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ล าดับที่ 1 
มาตรการ : จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

หลักการและเหตุผล :  
เทศบาลต าบลม่วงน้อยให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการป้องกัน

การทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ด าเนินการจัดท า 
“แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570)” เพ่ือให้เทศบาลต าบลม่วงน้อยบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล 
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 

วัตถุประสงค ์: 
1. เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลม่วงน้อย 
2. เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลม่วงน้อย 

กลุ่มเป้าหมาย : 
เทศบาลต าบลม่วงน้อย 

วิธีด าเนินการ : 
1. จัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

ของเทศบาลต าบลม่วงน้อย  
2. ประชุมคณะท างาน ฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน

การทุจริต วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯ 
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3. เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่ก าหนด รวมถึงรายงานการ
ท าแผน ฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผน ฯ ให้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบ
รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
(E – PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th  เป็นต้น 

4. ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯ 
ให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผน ฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯ  
6. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯ 
7. รายงานผลการด าเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ 

ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตของเทศบาลต าบลม่วงน้อย (E – PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช.http//www.nacc.go.th 
เป็นต้น 

8. เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 

ระยะเวลาด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

งบประมาณด าเนินการ : 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ :  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลต าบล       

ม่วงน้อย พ.ศ. 2566 - 2570  
ผลลัพธ์ 
เทศบาลต าบลม่วงน้อยมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 

 
2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
2.3.1) จัดท าข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต          
มีคุณธรรมจริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล  

ล าดับที่ 1 
กิจกรรม : การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลม่วงน้อย 
 
หลักการและเหตุผล :   

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
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หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบ     
ในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 

เทศบาลต าบลม่วงน้อยจึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการ  
ลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีต าบลม่วงน้อย กับปลัดเทศบาลต าบลม่วงน้อย    
และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลม่วงน้อย 

วัตถุประสงค ์: 
1. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ

ปฏิบัติราชการ  

กลุ่มเป้าหมาย : 
เทศบาลต าบลม่วงน้อย 

วิธีด าเนินการ : 
1. จัดท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลง

การปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าว
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับ
ผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีต าบลม่วงน้อย กับ
ปลัดเทศบาลต าบลม่วงน้อย และปลัดเทศบาลต าบลม่วงน้อย กับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างาน
ได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

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

2. ชี้แจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

3. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็น
ต้น 
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- ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้
จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 

4. รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 

5. วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
6. ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

7. รายงานผลการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

งบประมาณด าเนินการ : 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
ทุกส านัก/กอง ของเทศบาลต าบลม่วงน้อย 

ผลผลิต / ผลลัพธ์ : 
ผลผลิต 
มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง 
ผลลัพธ์ 
จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 

 
2.3.2) มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ 1 
กิจกรรม : จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

หลักการและเหตุผล : 
ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ านวนมาก ก าหนดให้การประกอบกิจการ

ของประชาชนต้องผ่านการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจ้ง ในการขออนุญาต 
ด าเนินการต่าง ๆ กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าแห่งเดียว หรือหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้ก าหนด  
ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จ าเป็น รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ท าให้เกิดความ
คลุมเครือ ไมช่ัดเจน อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก ดังนั้น เพื่อให้มีกฎหมายกลางที่มีหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน 
ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่ให้บริการ ค่ าธรรมเนียม อีกทั้งเป็นการ
ลดต้นทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการให้บริการของภาครัฐ ให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบที่ชัดเจน จึงจ าเป็นต้อง
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จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดท า  
“คู่มือส าหรับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

วัตถุประสงค ์: 
1. เพ่ือให้มีคู่มือส าหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ

ทางราชการ พ.ศ. 2558 ก าหนด  
2. เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจน

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่
ให้บริการ  

3. เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน  
4. เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

กลุ่มเป้าหมาย : 
ประชาชนและผู้รับบริการของเทศบาลต าบลม่วงน้อย 

วิธีด าเนินการ : 
1. แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  
2. ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
3. จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่น

ค าขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ เป็นต้น  
4. ปิดประกาศคู่มือส าหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
5. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ :  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

งบประมาณด าเนินการ : 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
ทุกส านัก/กอง ที่มีการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและส านัก

ปลัดเทศบาลเป็นฝ่ายรวบรวมและประสานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กองยุทธศาสตร์ ฯ 

ผลผลิต / ผลลัพธ์ :  
ผลผลิต 
มีคู่มือส าหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนด เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ผลลัพธ์ 
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1. ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ) 

2. จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 
2.3.3) มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและ
ประชาชน 

ล าดับที่ 1 
มาตรการ : ออกค าสั่งมอบหมายของเทศบาลต าบลม่วงน้อย 

หลักการและเหตุผล :  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี

อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย    
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร 
ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน 
ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น โดยให้มีอ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหาร
กิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากข้ึน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหาร
จัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของเทศบาลต าบลม่วงน้อย 

วัตถุประสงค์ : 
1. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3. เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
4. เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
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กลุ่มเป้าหมาย : 
เทศบาลต าบลม่วงน้อย 

วิธีด าเนินการ : 
1. จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ

หนังสือสั่งการ เช่น ค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 2 
ฉบับ นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล              
รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้ รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาล
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น 

2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ  
และถือปฏิบัติ 

3. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

ระยะเวลาด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

งบประมาณด าเนินการ : 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ :  
ส่วนราชการ (ส านัก/กอง) ที่มีการให้บริการหรืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

ผลผลิต / ผลลัพธ์ : 
ผลผลิต 
มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ  
ผลลัพธ์ 
1. ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลม่วงน้อย มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
2. จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จ านวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 

 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.1.1) การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ  

ล าดับที่ 1 
กิจกรรม : การจัดเวทีประชาคม 

 

 

หลักการและเหตุผล :  
เทศบาลต าบลม่วงน้อยเห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง           

และเท่าเทียม โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึง
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ศักยภาพ ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้  ร่วมก าหนด       
แนวทางการด าเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลม่วงน้อยด้วยการ
จัดท าโครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น เพ่ือจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนิน
กิจการตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลม่วงน้อย โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 

วัตถุประสงค ์:  
1. เพ่ือจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจการตาม

อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลม่วงน้อย 
2. เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
3. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริม

ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
4. เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
6. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ

วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

กลุ่มเป้าหมาย : 
หมู่บ้าน/ต าบล ในพื้นที่เทศบาลต าบลม่วงน้อย 

วิธีด าเนินการ : 
1. จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วม

ประชุมประชาคม เพ่ือก าหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา        
และสถานที่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ชี้น า และครอบคลุมจ านวนประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่  
อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน 

2. น าผล/ข้อเสนอต่าง ๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ผ่านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

3. ติดตามประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชนทราบ 

ระยะเวลาด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 

งบประมาณด าเนินการ : 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ : 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

ผลผลิต / ผลลัพธ์ : 
ผลผลิต 
มีการจัดประชุมเวทีประชาคมต าบล ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่ อย่างเสมอภาค และ

เท่าเทียมกัน   
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ผลลัพธ์  
1. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
2. เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
3. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 

 
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1) มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการ ตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น  
3.2.2) มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย 
3.2.3) มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ล าดับที่ 1 
มาตรการ : จัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลม่วงน้อย 

หลักการและเหตุผล : 
เทศบาลต าบลม่วงน้อยเห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์ 

และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการสาธารณะ
และการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โปร่งใส จึงได้จัดท า
มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการ
ติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่าง  ๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม 
สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

วัตถุประสงค ์: 
1. เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลม่วงน้อย ให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
2. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตาม

ผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 

กลุ่มเป้าหมาย : 
เทศบาลต าบลม่วงน้อย 

วิธีด าเนินการ : 
1. จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลม่วงน้อย  
2. ประชุมคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลม่วงน้อย เพ่ือ

ก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
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3. คณะท างาน ฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 

- ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ เทศบาลต าบล       
ม่วงน้อย 

- ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ
ร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  

- ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไข
ปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่าง ๆ  

- ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน
อย่างเหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

- ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  

3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
- จัดท าคู่มือหรือแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติ

มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอก
จะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น 

- ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
- ก าหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือ
เป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส  

- จัดท าข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
- จัดท าข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่ด าเนินการ

แล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ ฯลฯ  
4. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่อง

ร้องเรียนการทุจริต แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

5. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลม่วงน้อย 
ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

6. จัดท าฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และก าหนดก าหนดแนวทางในการป้องกัน        
และแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  

7. รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข       
และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 

8. คณะท างาน ฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 
9. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
10. รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้

ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  
ระยะเวลาด าเนินการ : 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  

งบประมาณด าเนินการ : 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ : 
งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล 

ผลผลิต / ผลลัพธ์ : 
ผลผลิต 
1. มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และ

กระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
4. มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ  รวมทั้งมี

ช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
5. มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลม่วงน้อย ให้สามารถ

ตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่
ก าหนดไว้ 

ผลลัพธ์ 
ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลม่วงน้อย   

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 
3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
3.3.1) ส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการ
ทุจริต  

ล าดับที่ 1 
กิจกรรม : ส่งเสริมหมู่บ้านเฝ้าระวังการทุจริต 

หลักการและเหตุผล : 
ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการป้องกัน       

และปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือ
พวกพ้องดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของ
นักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง 
และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย    
และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ    
ที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
ของประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้
จัดท ากิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาค
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ประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต   

วัตถุประสงค ์: 
1. เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
2. ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

กลุ่มเป้าหมาย : 
ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลม่วงน้อย 

วิธีด าเนินการ : 
1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ

ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ หมู่บ้านต่าง ๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ  
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่าง  ๆ หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

3. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งหมู่บ้านเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
4. สนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมของหมู่บ้านเฝ้าระวังการทุจริต     
5. เชิญผู้แทนของหมู่บ้านเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการ

บริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลม่วงน้อย 

ระยะเวลาด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

งบประมาณด าเนินการ : 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง และกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1. มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อ

ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
2. มีหมู่บ้านเฝ้าระวังการทุจริตเกิดขึ้น 
ผลลัพธ์ 
การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 
 

 
 
มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต   
4.1.1) มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน   
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ล าดับที่ 1 
มาตรการ : จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  

หลักการและเหตุผล : 
การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรมการ
เพ่ิมมูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกท้ังยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยง
จากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็น
ส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตาม
ระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหาร เพ่ือจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยัง
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมี
มาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของ
เทศบาลต าบลม่วงน้อย เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  

วัตถุประสงค์ : 
1. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการ

ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

2. เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร 

3. เพ่ือน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของ
ความส าเร็จของงาน 

กลุ่มเป้าหมาย :  
บุคลากรในเทศบาลต าบลม่วงน้อย 

วิธีการด าเนินการ : 
1. จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยก าหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ    

และให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
2. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบ

ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและกา ร
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

3. สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่น ๆ ของเทศบาลต าบลม่วงน้อย ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
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4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต 
รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงาน  และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 

ระยะเวลาการด าเนินการ :  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

งบประมาณด าเนินการ : 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลม่วงน้อย 

ผลผลิต / ผลลัพธ์ : 
ผลผลิต 
1. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการ

ปฏิบัติหน้าที่ 
2. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ผลลัพธ์ 
1. มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัดโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

ของงาน 
3. การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง ร้อยละ 5 

 
4.1.2) มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 

ล าดับที่ 1 
กิจกรรม : ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

หลักการและเหตุผล : 
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ

เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุ        
ตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่อง ๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือ      
สั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืน  ๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท า
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ให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนด
หน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบ  
การควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 

วัตถุประสงค ์: 
1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากร เป็นไป

อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืน ๆ ที่อาจมีขึ้น 

2. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

3. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลม่วงน้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ           
ที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย : 
บุคลากรของเทศบาลต าบลม่วงน้อย 

วิธีด าเนินการ : 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 
2. จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย 
2.1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ   

ที่กระทรวงการคลังก าหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1 / ปค.2 / ปค.3) 
2.2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของ

การควบคุมภายใน : ปค.4) 
2.3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน (รายงานการ

ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 
2.5) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน 

(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
3. เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 
4. น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
5. เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน

และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
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ระยะเวลาการด าเนินการ :  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

งบประมาณด าเนินการ : 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

ผลผลิต / ผลลัพธ์ : 
ผลผลิต 
1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
2. สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ

ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
ผลลัพธ์ 
1. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 

80 ในระดับมาก) 
2. การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส 
3. การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง ร้อยละ 5 

 
4.1.3) มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

ล าดับที่ 1 
มาตรการ : บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลม่วงน้อย 

หลักการและเหตุผล : 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต

และประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยก าหนด
ตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังได้น าผลการ
ประเมิน ITA ไปก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 
100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป  โดยในระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี 
พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ใน
อันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด 
(ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้ก าหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ      
โดยก าหนดให้การปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทาง
หนึ่งในการพัฒนาเพื่อน าไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ       
เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง 
ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
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ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์           
ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ  

ดังนั้น เทศบาลต าบลม่วงน้อยจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
ในระดับท้องถิ่นเอง จึงก าหนดด าเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลต าบลม่วงน้อย
เป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร 

วัตถุประสงค ์: 
1. เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลต าบลม่วงน้อย 
2. เพ่ือป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดข้ึนในเทศบาลต าบลม่วงน้อย 

กลุ่มเป้าหมาย : 
หน่วยงานภายในของเทศบาลต าบลม่วงน้อยทุกหน่วยงาน  

วิธีด าเนินการ : 
1. จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 
2. จัดตั้งคณะท างานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
3. คณะท างานด าเนินการประเมินความเสี่ยงการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนินโครงการที่

อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
4. คณะท างานด าเนินการจัดท านวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ของการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  
5. ด าเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ

ความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และช่องทางอ่ืน ๆ  

6. มีการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจมาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่าง
เคร่งครัด 

7. ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
8. รายงานผลการด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

งบประมาณด าเนินการ : 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ :  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
 

ผลผลิต / ผลลัพธ์ : 
ผลผลิต 
1. มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนินโครงการที่อาจ

ก่อให้เกิดการทุจริต จ านวน 1 ชุด 
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2. มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต อย่างน้อยจ านวน 3 เรื่อง 

3. มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ผลลัพธ์ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง 

 
4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  
4.2.1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้   

ล าดับที่ 1 
โครงการ : เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย 

หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ : 
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข     

และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้     
และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจาก
เรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้
ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิด ๆ ส่งผลให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่น 
ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลม่วงน้อย และประชาชน เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม และแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องส าหรับ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

วัตถุประสงค ์: 
1. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างเทศบาลต าบลม่วงน้อย 

และประชาชน ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างเทศบาล

ต าบลม่วงน้อย และประชาชน ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง       
เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 

กลุ่มเป้าหมาย :  
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คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างเทศบาลต าบลม่วงน้อย และ
ประชาชน 

วิธีด าเนินการ : 
1. จัดท าโครงการ/แผนงาน  
2. ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างเทศบาลต าบลม่วงน้อย และประชาชน 
3. จัดเตรียมการอบรม ได้แก่ จัดท าก าหนดการ ประสานวิทยากร จัดท าเอกสารประกอบการอบรม 

จัดเตรียมสถานที่ เชิญกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ  
4. อบรมให้ความรู้ตามก าหนดการ 
5. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
6. รายงานผลการด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

งบประมาณด าเนินการ 
ตั้งไว้ จ านวน 15,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล 

ผลผลิต / ผลลัพธ์ : 
ผลผลิต 
1. มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

เทศบาลฯ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างเทศบาลต าบลม่วงน้อย และประชาชน อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
2. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างเทศบาลต าบลม่วงน้อย และ

ประชาชนมีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 

ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างเทศบาลต าบลม่วงน้อย บริหาร

ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 
 
4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
4.3.1) มีแนวปฏิบัติในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ 1 
มาตรการ : จัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลต าบลม่วงน้อย 

หลักการและเหตุผล :  
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอรัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง

และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหา
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ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอรัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรัปชันมีผลในเชิงลบ 

เทศบาลต าบลม่วงน้อยมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค  
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการ
จัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลต าบลม่วงน้อย 

วัตถุประสงค ์: 
1. เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

โปร่งใส เป็นธรรม 
2. เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตของ

หน่วยงาน 
3. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

กลุ่มเป้าหมาย : 
ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลต าบลม่วงน้อย 

วิธีด าเนินการ :  
1. ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และก าหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการ       

ให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

2. ก าหนดกระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียน 
3. ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบ

โดยทั่วกัน 
4. ก าหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ก าหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริต 
6. ก าหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือ

ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
7. ก าหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
8. จัดท าคู่มือ/แนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  

(1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน  
(2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน  
(3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ 
(4) ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
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9. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 

10. จัดท าข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
11. รายงานผลการด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

งบประมาณด าเนินการ : 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
ส านักปลัดเทศบาล และกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

ผลผลิต / ผลลัพธ์ : 
ผลผลิต 
มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
ผลลัพธ์ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา

จากจ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน, จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 
4.3.2) จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ส าหรับผู้ร้องเรียน 

ล าดับที่ 1 
มาตรการ : จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลต าบลม่วงน้อย 

หลักการและเหตุผล : 
ปัญหาการทุจริตคอรัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง         และ

สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน       
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง         
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอรัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรัปชันมีผลในเชิงลบ 

เทศบาลต าบลม่วงน้อยมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค 
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ด าเนินการจัดท า
มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลต าบลม่วงน้อย 

วัตถุประสงค ์: 
1. เพ่ือให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย ส าหรับบุคลากร

และประชาชน 
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2. เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 

กลุ่มเป้าหมาย : 
ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลต าบลม่วงน้อย 

วิธีด าเนินการ : 
1. พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้า

เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)  
และจัดให้มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการ                  
หรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

2. ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

3. ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 

4. ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ           
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 

ระยะเวลาด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

งบประมาณด าเนินการ : 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
ส านักปลัดเทศบาล และกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

ผลผลิต / ผลลัพธ์ : 
ผลผลิต 
มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยส าหรับ       

ผู้ร้องเรียน 
ผลลัพธ์ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา

จากจ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 






