
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
เทศบาลตำบลทุ่งย้ัง ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

2. หลักการและเหตุผล 
เทศบาลตำบลทุ่งยั้งเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่น และ

คาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต รวมทั้งผู้บริหาร  มีความ
มุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที ่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้มีการ
ดำเนินการจัดทำมาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาล
ตำบลทุ่งยั้งด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรม และ   ความโปร่งใส     

3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อส่งเสริมให้ผู ้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งยั ้งแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ

บริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม  และ       ความ
โปร่งใส 

2) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม  และ    ความ
โปร่งใสของเทศบาลตำบลทุ่งยั้งสู่การรับรู้ของสาธารณชน 

3) เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส          ของ
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน 77 คน 
2) ประชาชน จำนวน 100 คน 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ 
2) กำหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
3) จัดทำประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร  และเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไชต์หน่วยงาน 
4) ผู้บริหารกำหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ทุจริตฯ 
5) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่กำหนด 
6) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 
7) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
8) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่กำหนด 
9) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
10) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
11) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



8. ผู้รับผิดชอบ 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อยกระดับ

คุณธรรมและความโปร่งใส 
2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพื่อพัฒนาหน่วยงาน เพ่ือยกระดับคุณธรรม และความ

โปร่งใส 
3) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

พ.ศ. 2566 - 2570 
ผลลัพธ์ 
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการดำเนินการตามมาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
เทศบาลตำบลทุ่งย้ัง ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
 



 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     2.2.2 การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย "ประเทศไทยปลอด    การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ" 

อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูป ด้านการป้องปราม ได้กำหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา  
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลย              ไม่ดำเนินการให้ถือ
เป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา  

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ในระดับท้องถิ่นเอง 
มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหาร          ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ผู้บริหาร ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ในการป้องกัน การทุจริตโดยการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพื่อหลีกเสี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อ
ดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
2) เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่ น และบุคลากรของเทศบาลตำบล   

ทุ่งยั้ง มีวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จำนวน 77 คน 

5. วิธีดำเนินการ 
1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดทำมาตรการ "NO Gift Policy ไม่รับ - ไมให้" 
2) จัดทำประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy 

        4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน 
5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 
6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 



 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  และ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จำนวน 1 ฉบับ 
2) ผู ้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลตำบลทุ่งยั ้งดำเนินการตามแนวทาง        

NO Gift Policy จำนวนร้อยละ 100 (สำรวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบสำรวจ) 
ผลลัพธ์ 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียน เรื่อง

สินบน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ผลการดำเนินการมาตรการ NO Gift Policy 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเขมชาติ  ม่ันเจ๊ก นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง นำทีมรณรงค์เรื่องความ โปร่งใส ผู้บริหาร      ทุก
ระดับ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างวัฒนธรรมองค์กร “No Gift Policy งดการให้ ไม่รับ ของขวัญ” ใน
เทศกาลปีใหม่ 2565 และในทุกช่วงเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มี
คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดการทุจริตคอร์รัปชั่นในเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง และปลูกฝัง
จิตสำนึกให้เป็น คนดี มีค่านิยมในทางสุจริต และมีจิตบริการ โดยขอให้บุคลากรทุกระดับของเทศบาลตำบลทุ่ง
ยั้ง แสดงความ ปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่าง ๆ โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรในสื่อออนไลน์ เพื่อ
รักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ขจัดต้นตอของการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นรากเหง้า 
ของสังคมไทยจากระบบ อุปถัมภ์ ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่างตอบแทน กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์มีดังนี้ 

 ๑. แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในสังกัดได้รับทราบ เพื่อสร้างค่านิยมในการประหยัด      และ
สร้างทัศนคติที่ถูกต้อง โปร่งใส ไม่ต้องเอาใจนาย No Gift Policy 

 ๒. ติดป้ายข้อความรณรงค์ ณ ประตูหน้าห้องผู้บริหารสูงสุด และหัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กอง 

 ๓. ติดป้ายข้อความรณรงค์ ณ จุดลงเวลาการมาปฏิบัติราชการ  

สร้างวัฒนธรรมองค์กร “NO GIFT POLICY”งดการให้ ไม่รับของขวัญ อวยพรก็พอเพียง  

งดรับของขวัญ/กระเช้าในช่วงเทศกาลและโอกาสอื่นใด 

ให้ส่งความปรารถนาดผี่านบัตรอวยพรและสื่อออนไลน์แทน 



 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
เทศบาลตำบลทุ่งย้ัง ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

2. หลักการและเหตุผล 
เทศบาลตำบลทุ่งยั้งเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่น และ

คาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต รวมทั้งผู้บริหาร  มีความ
มุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที ่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้มีการ
ดำเนินการจัดทำมาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาล
ตำบลทุ่งยั้งด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรม และ   ความโปร่งใส     

3. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อส่งเสริมให้ผู ้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งยั ้งแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ

บริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม  และ       ความ
โปร่งใส 

2) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม  และ    ความ
โปร่งใสของเทศบาลตำบลทุ่งยั้งสู่การรับรู้ของสาธารณชน 

3) เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส          ของ
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน 77 คน 
2) ประชาชน จำนวน 100 คน 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ 
2) กำหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
3) จัดทำประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร  และเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไชต์หน่วยงาน 
4) ผู้บริหารกำหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ทุจริตฯ 
5) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่กำหนด 
6) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 
7) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
8) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่กำหนด 
9) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
10) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
11) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมาณดำเนินการ 



 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อยกระดับ

คุณธรรมและความโปร่งใส 
2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพื่อพัฒนาหน่วยงาน เพื่อยกระดับคุณธรรม และความ

โปร่งใส 
3) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

พ.ศ. 2566 - 2570 
ผลลัพธ์ 
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการดำเนินการมาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
 

 

 

 
 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชญิชวนบุคลากรในองค์กรทุกระดับ มาร่วม

สร้างวัฒนธรรมองค์กร “No Gift Policy งดการให้ ไม่รับของขวัญ/กระเช้า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖5 

หรือโอกาสอื่นใด แสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่าง ๆ โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร หรือ อวยพรใน

สื่อออนไลน์แทน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม 

ความโปร่งใสมากยิ่งขึน้ ลดการทุจริตคอร์รัปช่ันในเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง และปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มี

ค่านยิมในทางสุจริต และมีจิตบริการ เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์ อันดีระหว่างบุคคล ขจัดต้น

ตอของการทุจริตคอร์รัปชั่น และเป็นองค์กรต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และลบข้อครหาที่ว่าใช้เส้นสาย

เอาใจนาย แสดงการสวามิภักดิ์ เพื่อหวังประโยชน์ตอบแทน หวังให้ ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับลาภยศได้

ตำแหน่ง และให้มกีารช่วยเหลอืเกือ้กูลกันในวันข้างหน้า 

 

 

                                                                                ขอขอบคุณในความร่วมมอื 

                                                             นายเขมชาติ  มั่นเจ๊ก 

                                                                                           นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง 

                                                                                            13 มกราคม ๒๕๖6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

รณรงค์ No Gift Policy งดการให้ ไม่รับของขวัญ/กระเช้า ในช่วงเทศกาลหรอืโอกาสอื่นใด อวยพรก็พอเพียง 
 



 

 

 
 

นโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” โดยที่ตระหนักถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาสำคัญที่

ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ขจัดให้หมดสิ้นไป เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จึงได้วางแผนการบริหารจัดการให้การ

ดาเนนิงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสเพื่อใหก้ารบริหารงาน เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ

และ ธรรมาภิบาล อันจะทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงาน เพื่อให้

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม 

จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ ้น ลดการทุจริตคอร์รัปชั ่นในเทศบาล      ตำบลทุ่งยั้ง และปลูกฝัง

จติสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต และมีจติบริการ เทศบาล         ตำบลทุ่งยั้ง จงึจัดใหม้ีนโยบาย 

“No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ งดรับของขวัญ จาก

บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง และงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ในทุกช่วงเทศกาลเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการ

ตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที ่ซึ ่งนำไปสู ่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน โดยมี

รายละเอียดการงดรับ – งดให้ของขวัญทั้งนี้ เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ขอน้อมรับการแสดงความยินดี ความ

ปรารถนาดี และไมตรีจิตของผู้มอบหรือ บุคคลภายนอก             ผู้มาติดต่อเทศบาลตำบลทุ่งยั้งทุกทา่น 

และยินดีทำหน้าที่พัฒนาระบบราชการไทยให้เป็นไปตาม      หลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็น

รูปธรรม เพื่อชีวติที่ดีขึน้ของประชาชนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่หรอืโอกาสอื่นใด “No Gift Policy” 
 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญในการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน โดยการจัดทำ “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง” เพื่อปรับปรุง
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ตามภาระหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบ ตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จำนวน 77 คน 

5. วิธีการดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
 2) ประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือดำเนินการ ดังนี้ 
  2.1) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
  2.2) จัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นให้ดีขึ ้น ซึ ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยต้องมี
รายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนด
แนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 
 3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงช่องทางอ่ืนๆ 
 4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรม และความโปร่งใส 
 5) การปฏิบัติตามมาตรการ 
 6) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
 7) รายงานผลการดำเนินการ 
 8) เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)  

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
  ผลลัพธ์ เทศบาลตำบลทุ่งยั้งมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
 

 



 

 

 

 



 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 

2. หลักการเละเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การขับเคลื่อนองค์กรโดยการพัฒนาระบบงานบริการ ให้อยู่ในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์          (e-
Service) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง โดยทำให้ผู้รับบริการได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ด้วยความโปร่งใส 
และสามารถปรับตัวให้ตรงกับความต้องการใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบ    การบริการด้วย 
e-Service  จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่าน
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูล          ที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน 
และแหล่งข้อมูลต่างๆ นำไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบายและการให้บริการ
ภาครัฐ นอกจากนั้น การพัฒนางานบริการภาครัฐในรูปแบบ        e-Service นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งให้ทุกหน่วยงานนำเทคโนโลยี   มาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการ
ประชาชนอย่างเต็มที่ เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ อีกท้ังต้องเป็นระบบที่ประชาชน
สามารถตรวจสอบ ความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐได้อีกด้วย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นถือเป็น
หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่บริการสาธารณะ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามภารกิจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์             (E-
Service) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยทำให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
และมีความโปร่งใส 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วย
ตนเองอีก 
 2) เพือ่ลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
 3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง จำนวน 100 คน 

5. วิธีการดำเนินการ 
 1) แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Service) 
 2) กำหนดภารกิจในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
 3) จัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยประชาชนผู้รับบริการ
สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์หรือเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยเป็นช่องทางที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้อง
เดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก เช่น 
  - ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพ่ือขอจัดเก็บก่ิงไม้ใบไม้ 
  - ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพ่ือขอรับบริการถังขยะ 
  - ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์ 
  - ระบบกรอกข้อมูลคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยคนพิการที่มีช่องทาง    การ
แนบไฟล์เอกสารหลักฐานโดยผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)    ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ 
 5) จัดทำคู่มือ/แนวทางการใช้งานระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (E-Service)
  

6) จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการ E-Service โดยแยกข้อมูลเป็นรายเดือนให้ครบทุกเดือน 
 7) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
 8) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาที่ดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) อย่างน้อย 1 ภารกิจ 
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
 2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
 

 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

ข้อ O43 (2) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


