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หลกัการและเหตผุล 
 เทศบาลตําบลแม่หล่ายเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในฐานะเป็นผู้ใช้อํานาจรัฐในการปกครองและ

บริหารจัดการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ซึ่งดําเนินการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและมีความเข้าใจในสภาพ
และรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่น ทั้งน้ีการปฏิบัติงานและการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริตอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดข้ึนมาเป็นเวลานานและนับวันย่ิงทวีความ
รุนแรงมากขึ้น ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
กําหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการ
ทุจริตขึ้นได้ ประกอบนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ได้กําหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินโดยหลักธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล 

 
ดังน้ัน เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และกรอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตามท่ี
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอและให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการสู่การปฏิบัติ โดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี เทศบาลตําบล
แม่หล่าย จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ เพ่ือเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลตําบล     
แม่หล่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ และเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลตําบลแม่หล่าย ใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งน้ีได้มุ่งเน้นให้การดําเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลแม่หล่ายเป็นไปอย่างต่อเน่ือง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส 
จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วน
ร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตสํานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเป็นเร่ืองที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ที่กําหนดไว้ว่า "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต'' 

 



 
 

 

๒

 
วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตําบลแม่หล่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. เพ่ีอเสริมสร้างให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและเจ้าหน้าทีทุกระดับในเทศบาลตําบล
แม่หล่าย มีจิตสํานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล ประพฤติตนและปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส ช่ือสัตย์สุจริต ถูกต้องตามหลักกฎหมาย มีจิตสํานึกในการให้บริการต่อหน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการ  

๓. เพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
๔. เพ่ือให้ภาครัฐและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังพฤติกรรมในการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง 
๕. เพ่ือเช่ือมโยงกันระหว่างแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนการดําเนินงานประจําปี กับ

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๖. เพ่ือปลูกฝังสร้างจิตสํานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มี

จิตสํานึกที่ดีในการให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และ เสมอภาค ทําให้การบริหาร
ราชการเกิดความโปร่งใส ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 

 เป้าหมาย 
 1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจําของเทศบาลตําบลแม่หล่าย ตลอดจนประชาชน มีจิตสํานึก
ในเรื่องของความช่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบ ทุกฝ่าย 

2. เทศบาลตําบลแม่หล่าย มีระบบการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของราชการ และเจ้าหน้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างรวดเร็ว โปร่งใส 
มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเย่ียงอย่าง 

3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ภาครัฐ 

4. เทศบาลตําบลแม่หล่าย สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้
อํานาจให้เหมาะสม 

5. เทศบาลตําบลแม่หล่าย พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
ประโยชน์ของการจัดทําแผน 
1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย   

มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชน มีความช่ือสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
2. ประชาชนมีจิตสํานึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตของเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ

กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
5. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
6. เทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชน ในการป้องกันการทุจริต 



 ๓ 

แผนปฏบิตักิารป้องกนั ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เทศบาลตําบลแม่หลา่ย 
 

ตัวชี้วัดผลสําเรจ็และเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔  
มิติ 

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หมายเหต ุ

๑.๑ การสร้างจติสํานึกและ
ความ ตระหนักแก่บุคลากร ทัง้
ช้าราชการการเมืองฝ่ายบรหิาร 
ข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่ายประจําของ 
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑.๑ โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
๑.๑.๒ มาตรการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลตําบล
แม่หล่าย 
 
๑.๑.๓ กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนใหก้ับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของเทศบาล 

๑๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถิน่ สมาชิกสภาท้องถิ่น 
บุคลากรขององค์กร เข้าร่วมไมน่้อย
กว่ารอ้ยละ ๙๐ 
 
 
 
มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ประมวลจริยธรรมต่อองค์กร และต่อ
สาธารณชนให้มสี่วนร่วม รับรู้และ
ร่วมติดตามตรวจสอบ 
 
ผู้บริหารท้องถิน่ สมาชิกสภาท้องถิ่น 
บุคลากรขององค์กร เข้าร่วมไมน่้อย
กว่ารอ้ยละ ๙๐ 

มีความรู้ความเข้าใจ ให้ความสําคัญ
กับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจรติ นําองค์ความรู้ต่างๆ ไป
ประยุกตใ์ช้ในการทํางานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล สามารถปฏิบัตงิานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบล
แม่หล่าย 
 
มีความรู้เกีย่วกบัผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และมีความประพฤติปฏิบตัิงาน
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

สํานักปลัดฯ 
 
 
 
 
 

สํานักปลัดฯ 
 
 
 
 

สํานักปลัดฯ 

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

๑.๒ การสรา้งจติสํานึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชนทกุ
ภาคส่วนในทอ้งถิ่น 

๑.๒.๑ โครงการสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักในการ
ต่อต้านการทจุรติ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

พนักงานเทศบาล ผู้นําหมู่บ้าน กลุ่ม 
องค์กร สถานศึกษา และประชาชน 
เข้ารว่มตามเป้าหมายของโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

เกิดจติสํานึกและนําความรู้ที่ไดร้ับไป
ยึดถือปฏิบัต ิสร้างความเชือ่มัน่ให้แก่
ประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ 
“ข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด” 

สํานักปลัดฯ 
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๑.๒ การสรา้งจติสํานึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชนทกุ
ภาคส่วนในทอ้งถิ่น 
(ต่อ) 

๑.๒.๒ โครงการออกให้บริการ
รับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน 
(ภ.บ.ท.๕) 
 
๑.๒.๓ โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพคณะกรรมการชุมชน 
กลุ่มสตรีอาสาดแูลชุมชนและ
กลุ่มอาชีพ 
 

- 
 
 
 

๖๐,๐๐๐ 

ออกให้บรกิารรบัยื่นแบบแสดง
รายการทีด่ิน (ภ.บ.ท.5) ประจําปี  
ได้ครบทัง้ ๘ หมู่บ้าน 
 
ตัวแทนกลุ่มสตรีอาสา กลุ่มอาชีพ 
เข้ารว่มตามเป้าหมายของโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

จัดเก็บข้อมูลถกูต้อง ครบถ้วน และ
เรียบร้อยทุกหมูบ่้าน เป็นการเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงานของเทศบาล 
 
สามารถนําความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับมาปรับใช้กับชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
 
 
 

กอง
การศึกษา 

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 
(ต่อ) 

๑.๓ สร้างจิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่เดก็และเยาวชน 
 
 
 

๑.๓.๑ โครงการค่ายเดก็และ
เยาวชนตําบลแม่หล่าย 
 
 
 
๑.๓.๒ โครงการอบรมครูพี่
เลี้ยงเพือ่ปลูกฝังพฤติกรรมเด็ก
ก่อนวัยเรียนเปลี่ยน Mindset 
 
 
๑.๓.๓ โครงการรวมพลังคลื่น
ลูกใหม่เด็กเยาวชน ลด ละ เลิก
ยาเสพติด “จิตอาสาทําดี” 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๕,๐๐๐ 

เด็กเยาวชนตําบลแม่หล่าย เขา้ร่วม
ตามเป้าหมายของโครงการ ไมน่้อย
กว่ารอ้ยละ ๘๐ 
 
 
ครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาและเดก็ก่อน
วัยเรยีน เข้าร่วมตามเป้าหมายของ
โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 
 
เด็กเยาวชนตําบลแม่หล่าย เขา้ร่วม
ตามเป้าหมายของโครงการ ไมน่้อย
กว่ารอ้ยละ ๘๐ 
 

ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการพัฒนา
ทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมค่าย มี
คุณภาพชีวิตที่ด ีอยู่ในชุมชนอยา่งมี
ความสุข 
 
ความรู้ ความเขา้ใจ สามารถ
ถ่ายทอดค่านิยมความซื่อสัตย์ 
คุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝัง
พฤตกิรรมที่ดีแก่เดก็ก่อนวัยเรยีนได ้
 
มีความรู้ความเข้าใจในการลด ละ 
เลิกยาเสพตดิ ดว้ยกิจกรรมจิตอาสา
ทําด ี
 
 
 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

กอง
การศึกษา 
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2.1 แสดงเจตจาํนงทาง
การเมอืงในการต่อต้านการ
ทุจรติของผู้บรหิาร 

๒.๑ กิจกรรมประกาศ
เจตจํานงต่อต้านการทุจรติของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- ออกประกาศเจตจํานงการต่อตา้น
การทุจรติของผู้บริหาร ต่อ
หน่วยงาน/สาธารณะชน และมี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติของ 
อปท. ๔ ป ี
 

การบริหารราชการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีความโปร่งใส 
สามารถป้องกันการทุจรติของ
บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ 

สํานักปลัดฯ 2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจรติ 

๒.๒ มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

๒.๒.๑ มาตรการการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
 
 
๒.๒.๒ (๑) กิจกรรมควบคุม
การเบิกจ่ายเงินตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําป ี
 
๒.๒.๒ (๒) โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจดัซื้อ-
จัดจ้าง 
 
๒.๒.๓ มาตรการป้องกันการ
ทุจรติและสร้างความโปร่งใสใน
การดําเนินงานทะเบียนและ
บัตรประจําตัวประชาชน 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

มีการจดัทํามาตรการด้านการบริหาร
บุคคลของเทศบาล 
 
 
 
บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มกีาร
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่าย 
 
 
 
เผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารเกีย่วกับการ
จัดซื้อจัดจ้างไดไ้ม่น้อยกว่า 3 
ช่องทาง 
 
ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการ
ให้บรกิาร ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ลดข้อรอ้งเรียนในการดําเนินการด้าน
บริหารงานบุคคลของเทศบาล 
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมี
ความโปร่งใส 
 
มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ตามระเบียบ ประกาศ เกดิความ
คุ้มค่า ลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 
 
ประชาชนได้เขา้ถึงข้อมูลข่าวสาร 
การจดัหาพัสดุเป็นไปอย่างโปรง่ใส
ลดปัญหาการรอ้งเรียนการทจุริต 
 
สร้างความโปรง่ใสในการบรกิาร
สาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึง
พอใจโดยทัดเทยีมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ 

สํานักปลัดฯ 
 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 

สํานักปลัดฯ 
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๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
และใช้อํานาจหน้าที่ใหเ้ป็นไป
ตามหลักการบรหิารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

๒.๓.๑ กิจกรรมการลดขั้นตอน
การปฏิบัตงิาน 
 
 
๒.๓.๒ มาตรการการมอบ
อํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 

- 
 
 
 
- 

ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการ
ให้บรกิาร ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 
 
มีการออกคําสั่งการมอบอํานาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตง่ตัง้ 
มอบหมาย  เพือ่ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเรว็
ในการติดตอ่ขอรับบรกิาร และมี
ความพึงพอใจในการให้บรกิาร 
 
การบริหารราชการ การดําเนินงาน 
การปฏิบัตงิานเกิดความคล่องตวัและ
รวดเร็ว ตลอดจนการอํานวยความ
สะดวก และการให้บริการประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัดฯ 
 
 
 

สํานักปลัดฯ 

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจรติ 
(ต่อ) 

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนิน
กิจการ การประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจกัษ ์

๒.๔.๑ กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏิบัตตินให้เป็นที่
ประจักษ ์
 
๒.๔.๒ กิจกรรมยกย่องและเชิด
ชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน 
องค์กรดีเด่น ผู้ทํา
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมของเทศบาลตําบล
แม่หล่าย 
 
๒.๔.๓ กิจกรรมเชิดชูเกยีรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

มีการคัดเลือกหน่วยงานหรือบคุคล 
ที่ประพฤติปฏิบตัิตนใหเ้ป็นที่
ประจักษ ์อย่างน้อย 3 หน่วยงาน 
หรือรายบุคคล 
 
มีการคัดเลือกประเภทบุคคล 
หน่วยงาน และองค์กรดีเด่น ผู้ทํา
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกจิกรรม
ของเทศบาล อย่างน้อย ๓ ประเภท 
 
 
 
มีการคัดเลือกเกษตรกรผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง อย่างน้อย 
๑ ราย 

เป็นการสร้างขวัญและกําลังใจแก่
หน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกยีรต ิ
 
 
เป็นการสร้างขวัญและกําลังใจแก่
บุคคล หน่วยงาน และองค์กรดเีด่น 
ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้ารว่มใน
กิจกรรมของเทศบาล 
 
 
 
ผู้ได้รับคัดเลือก ได้รับการแต่งตัง้เป็น
วิทยากรประจําศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิ
พอเพียง 

สํานักปลัดฯ 
 
 
 
 

สํานักปลัดฯ 
 
 
 
 
 
 

สํานักปลัดฯ
กองการศึกษา 
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2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจรติ 
(ต่อ) 

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณี
ได้ทราบ หรือรบัแจ้ง หรอื
ตรวจสอบพบการทุจริต 

๒.๕.๑ มาตรการจัดทํา
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 
๒.๕.๒ กิจกรรมให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัตริาชการของ
เทศบาลตําบลแม่หล่าย 
 
๒.๕.๓ มาตรการแต่งตัง้
ผู้รับผิดชอบเกีย่วกับเรื่อง
ร้องเรียน 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

มีการจดัทําข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการระหว่างส่วนราชการกับ
ผู้บริหารท้องถิน่ 
 
มีมาตรการจัดการ กรณีไดร้ับทราบ
หรือรับแจ้ง หรอืตรวจสอบพบการ
ทุจรติ 
 
 
 
 
เจ้าหน้าทีด่ําเนนิการเกี่ยวกับเรือ่ง
ร้องเรียน ร้อยละ ๑๐๐ ของเรือ่งที่
ร้องเรียนต่อเทศบาล 

บุคลากรปฏิบัตริาชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม เสรมิสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้มีความโปร่งใส 
 
หน่วยงานมีความโปร่งใส และ
ป้องกันการทุจรติ ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 
 
 
 
เจ้าหน้าทีด่ําเนนิการเรื่องร้องเรียน
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ 
อย่างถูกตอ้ง 

ทุกกอง 
 
 
 

ทุกกอง 
 
 
 
 
 
 

สํานักปลัดฯ 

๓. การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้ทกุ
ขั้นตอน 

๓.๑.๑ มาตรการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ตําบลแม่หล่ายให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
๓.๑.๒ มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารทีส่ําคัญและ
หลากหลาย 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ตําบลแม่หล่าย จํานวน ๑ แห่ง 
 
 
 
จํานวนข้อมูลขา่วสารที่ไดร้ับการ
เผยแพร่ ตัง้แต่ ๑๐ ประเภทขึ้นไป 

ประชาชนสามารถเข้าตรวจดขูอ้มูล
ในศูนย์ฯ และมีการจดัวางเอกสาร
ข้อมูลข่าวสาร เป็นไปตามระเบยีบ
และกฏเกณฑ์ทีก่ําหนด 
 
ประชาชนเข้าถงึข้อมูลข่าวสารได้โดย
อย่างสะดวก 

สํานักปลัดฯ 
 
 
 
 

สํานักปลัดฯ 



 ๘ 

ตัวชี้วัดผลสําเรจ็และเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔  
มิติ 

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
หมายเหต ุ

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้ทกุ
ขั้นตอน 
(ต่อ) 
 

๓.๑.๓ มาตรการจัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถงึ
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 
 

- 
 

ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่
น้อยกว่า ๗ ช่องทาง 
 

ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
หลากหลายช่องทาง 
 

สํานักปลัดฯ ๓. การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 
(ต่อ) 

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเรือ่ง
ร้องเรียน/รอ้งทกุขข์อง
ประชาชน 

๓.๒.๑ โครงการประชุม
ประชาคมพิจารณาการขอ
อนุญาตดูดทราย 
 
 
๓.๒.๒ โครงการจัดตัง้ศูนย์
ยุติธรรมชุมชนตําบลแม่หล่าย 
 
 
 
๓.๒.๓ มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนรําคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

ประชาชนในหมูบ่้านเข้ารว่มประชุม
ประชาคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
 
 
 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนได้ดําเนินการให้
ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ร้อยละ 
๑๐๐ ของเรือ่งที่ประชาชนแจ้งเหตุ
หรือร้องเรียน/รอ้งทกุข ์
 
แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียน
ทราบภายใน ๑๕ วัน 

ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วม
คิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และ
ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วม 
 
ประชาชนได้รับความช่วย และได้มี
ส่วนร่วม ในการสอดส่องดูแลสังคม
และการอยู่รว่มกัน 
 
 
สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุง
เหตุเดอืดรอ้นราํคาญตามเรื่องที่
ประชาชนแจ้งเหต ุ
 
 

สํานักปลัดฯ 
 
 
 
 

สํานักปลัดฯ 
 
 
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 



 ๙ 

ตัวชี้วัดผลสําเรจ็และเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

 
หมายเหต ุ

๓. การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 
(ต่อ) 

๓.๓ การส่งเสรมิให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบรหิารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓.๓.๑ มาตรการรับฟงัปัญหา
ความต้องการของประชาชน
เพื่อใช้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
และงบประมาณรายจ่ายของ
เทศบาลแม่หล่าย 
 
๓.๓.๒ มาตรการแต่งตัง้
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 
๓.๓.๓ กิจกรรมการตดิตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลตําบลแม่หล่าย 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

มีการจดัทําและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 
 
 
มีการแตง่ตั้งตัวแทนประชาคมเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จํานวนปีละ
ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 

ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นในการจดัทําแผนพัฒนา
เทศบาล และเทศบัญญัตงิบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ซึ่งความถกูตอ้ง
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 
 
ภาคประชาชนทราบและตระหนักถงึ
สิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วน
ร่วมและตรวจสอบการดําเนินงาน
ของหน่วยงาน 
 
การจดัทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และ
เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย
ประจําปี และงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ถูกตอ้งและสอดคล้องกับ
บริบทขอพื้นที ่
 

สํานักปลัดฯ 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 
 

สํานักปลัดฯ 

๔. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรงุ 
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจดัวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน 
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกําหนด 

๔.๑.๑ กิจกรรมการจดัทํา
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจําป ี
 
๔.๑.๒ กิจกรรมการตดิตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

- 
 
 
 
- 

ดําเนินการทกุขัน้ตอนตามแผนการ
ตรวจสอบภายใน ได้ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
รายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
เสร็จตามกําหนดเวลา 

บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และลดความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงาน 
 
การปฏิบัตใินหน่วยงานเป็นไปอย่างมี
ระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย
ระเบียบ การดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์อยา่งมีประสิทธิภาพ 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

 
หน่วย

ตรวจสอบ
ภายใน 



 ๑๐ 

ตัวชี้วัดผลสําเรจ็และเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔  
มิติ 

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 

 
หมายเหต ุ

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถ
ดําเนินการได ้

๔.๒.๑. มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ กํากบั ดูแลการ
บริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แตง่ตัง้ การโอน ย้าย 
 
๔.๒.๒ กิจกรรมการรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ 
 
 
 
 
 
๔.๒.๓ โครงการฝึกอบรม
แนวทางปฏิบัตขิอง
คณะกรรมการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

มีการแตง่ตั้งกรรมการจากภาค
ประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลบรหิารงานบุคคล โดยมี
ระดับความสําเร็จ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
๘๐ ของแต่ละขัน้ตอนการดําเนนิงาน 
 
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบ
อื่นๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ ประชาชน
ทราบ ณ สํานกังานเทศบาลตําบล
แม่หล่าย ภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปี และจัดทํารายงานแสดงผลการ
ดําเนินงาน ให้ประชาชนทราบทุก
สามเดือน 
 
คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล 
ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดซือ้จัดจ้าง เข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ กํากบั ดูแลการ
บริหารงานบุคคล พร้อมทัง้สามารถ
เปิดเผยและอธบิายผลเกี่ยวกับการ
บรรจุ การโอนย้ายได ้
 
มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงิน
การคลังและงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในพื้นทีห่รือ
ผู้รับบริการ 
 
 
 
คณะกรรมการดําเนินการจัดซือ้จัด
จ้าง ได้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
สามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถกูต้องตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
 

สํานักปลัดฯ 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 

๔. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรงุ 
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(ต่อ) 

๔.๓ การส่งเสรมิบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

๔.๓.๑ กิจกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความ
เข้าใจในการทํางานตามบทบาทและ
อํานาจหน้าที่ และปฏิบัติงานอย่าง
ถูกตอ้งตามระเบียบกฎหมาย 

สํานักปลัดฯ 



 ๑๑ 

 
 

ตัวชี้วัดผลสําเรจ็และเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔  
มิติ 

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
งบประมาณ 

(บาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
หมายเหต ุ

๔.๓ การส่งเสรมิบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
(ต่อ) 
 
 

๔.๓.๒ กิจกรรมส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นใหม้ีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร 
 

- 
 
 
 
 

สมาชิกสภาท้องถิ่นทุกคน มีส่วนร่วม
ได้รับการแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 
 

สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท
หน้าที่ และร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

สํานักปลัดฯ 

สํานักปลัดฯ 
 
 
 

๔. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรงุ 
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(ต่อ) 

๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Community) และ
บูรณาการทกุภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทจุรติ 

๔.๔.๑ กิจกรรมการตดิป้าย
ประชาสัมพันธก์รณพีบเห็นการ
ทุจรติ 
 
๔.๔.๒ มาตรการการส่งเสริม
และพัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจรติ 

๖,๐๐๐ 
 
 
 
- 

ประชาชนในพืน้ที่ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
๗๐ ได้รับทราบการประชาสัมพันธ์
กรณพีบเห็นการทุจริต 
 
มีการจดัทําบันทึกข้อตกลงรว่มกัน
ระหว่างเทศบาลกับบุคคล องค์กร 
ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทีเ่ข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

ประชาชนมีส่วนร่วมสอดส่อง
พฤตกิรรมที่มิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ 
เพื่อเป็นการป้องกันการทุจรติ 
 
ทําใหทุ้กภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิด
จิตสํานึกและตระหนักเกีย่วกับ
ปัญหาการทุจรติ เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจในการป้องกันการทุจริต 

สํานักปลัดฯ 
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