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๑. หลักการและเหตุผล 
 เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗๘ ต้องการให้มีการกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่นโดยให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เองส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐด าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นระบบ
สาธารณูปโภคระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศนอกจากนั้น
รัฐธรรมนูญยังระบุให้มีกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจโดยค านึงถึงการกระจายอ านาจเพ่ิม
ตามระดับความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเห็นได้ว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯมาตราดังกล่าว
ได้เน้นถึงความเป็นอิสระในการบริหารจัดการหรือการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตามหลักการปกครอง
ตนเองซึ่งเป็นสาระส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นและเน้นถึงหลักการถ่วงดุลอ านาจในการตรวจสอบการ
ทุจริตโดยในการตรวจสอบปูองกันและปราบปรามการกระท าอันเป็นการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรงคือผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลหรือเทศบาลเมือง
และนายอ าเภอซึ่งก ากับดูแลเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นคือหลักการ
แบ่งแยกอ านาจนี้มักถูกท าลายลงเนื่องจากฝุายบริหารและฝุ ายนิติบัญญัติมีส่วนเกี่ยวข้องกันในการแบ่ง
ผลประโยชน์จากการกระท าอันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ร่วมกันจึงท าให้กลไกในการตรวจสอบปูองกันและปราม
ปรามทุจริตในระดับท้องถิ่นดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพเพราะอาจมีการทุจริตกันเองในองค์กรเสียด้วยซ้ า
นอกเหนือจากนี้แล้วยังมีหน่วยงานใหญ่ระดับประเทศที่รับผิดชอบหน้าที่ดังกล่าวเช่นคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีอ านาจหน้าที่ด้านปูองกันปราบปรามและ
ตรวจสอบทรัพย์สินของผู้บริหารและสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้หากพบว่ามีการทุจริต
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอ านาจส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองพิจารณาวินิจฉัยและยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าความผิดตกเป็นของแผ่นดินได้
หน่วยงานต่อมาคือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหากพบว่ามีการทุจริตก็มีอ านาจส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดด าเนินคดีอาญาได้นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอ่ืนๆที่
ส าคัญได้แก่ส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินส านักงานต ารวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษและ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นต้นหน่วยงานเหล่านี้ มีส่วนช่วยในการตรวจสอบการบริหารและ
ด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้อยู่ในกรอบวินัยที่ดีหากพบว่ามีการกระท าอันเป็นการทุจริตเกิดขึ้น
หน่วยงานเหล่านี้มีอ านาจส่งเรื่องต่อไปยังคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือด าเนินการ
ตามกฎหมายที่ให้อ านาจหน่วยงานนั้นๆไว้ได้อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าจะมีกลไกระดับชาติในการตรวจสอบปูองกันและ
ปราบปรามการกระท าการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่กลไกดังกล่าวนั้นอาจด าเนินการไม่ครอบคลุม
ทั่วถึงทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศดังนั้นกลไกที่ส าคัญยิ่งในการตรวจสอบปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือกลไกภาคประชาชนเพราะกลไกภาคประชาชนจะเป็นตัวช่วยให้หน่วยงาน
ของรัฐด าเนินการง่ายขึ้นเพราะประชาชนในชุมชนสามารถเป็นหูเป็นตาให้หน่วยงานของรัฐเนื่องจากอาจมีความ
ใกล้ชิดกับผู้กระท าความผิดหรือพบเห็นการกระท าความผิดในชุมชนได้รวดเร็วกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนอกจากนี้
ประชาชนยังมีสิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ .ศ. ๒๕๔๐ในการควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งใช้สิทธิโดยตรงในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและเข้าชื่อ
ถอดถอนผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นได้นอกจากนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองควรจะเป็นหน่วยงานที่
สร้างช่องทางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสในหน่วยงาน
หรือองค์กรต่างๆของท้องถิ่นซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน ในการมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐเพ่ือแก้ไขและปูองกันปัญหาทุจริตในชุมชนของตน 
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 ปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะท้อนให้เห็นถึงการหยั่งรากฝั่งลึกของแนวคิดและ
ขบวนการทุจริตในสังคมไทยรัฐบาลควรเร่งด าเนินมาตรการตรวจสอบปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
ใกล้ชิดเพราะปัญหาการทุจริตในระบบราชการถือเป็นปัญหาส าคัญระดับชาติซึ่งบั่นทอนความน่าเชื่อถือและ
ภาพลักษณ์ของประเทศและยังเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณในการพัฒนาประเทศอีกด้วยดังนั้นรัฐบาลควรวาง
นโยบายในการปูองกันการเกิดทุจริตโดยให้ภาคประชาชนเป็นตัวแปรส าคัญในการสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาให้แก่
หน่วยงานของรัฐซึ่งกลไกภาคประชาชนอาจถือได้ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาทุจริตที่ดีทีสุดในขณะนี้นอกจากนี้ตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯที่ต้องการให้มีการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นนั้นการแบ่งแยกอ านาจโดยให้ท้องถิ่นมี
อิสระในการบริหารงานเองนั้นหมายรวมถึงการจัดเก็บรายได้และบริหารรายได้เองด้วยแต่ในความเป็นจริงนั้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งไม่สามารถจัดเก็บรายได้เองได้หรือจัดเก็บได้น้อยและต้องพ่ึงงบประมาณจาก
รัฐบาลอยู่ดังนั้นแนวทางการแก้ไขปัญหาทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส าคัญอีกประการคือการเน้ นการ
กระจายอ านาจทางการคลังสู่ท้องถิ่นรัฐบาลต้องวางมาตรการอย่างเคร่งครัดให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดเก็บภาษีอย่าง
จริงจังเพราะหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังได้รับเงินงบประมาณจากส่วนกลางอยู่อาจท าให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นไม่รู้สึกถึงผลกระทบหรือความรับผิดชอบต่อการบริหารเงินงบประมาณในท้องถิ่นแต่หากเมื่อไหร่ก็ตามที่มี
การจัดเก็บภาษีจากประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆประชาชนผู้เสียภาษีจะเกิดความรู้สึกต้องการตรวจสอบการใช้เงิน
ภาษีของพวกเขาว่าน าไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องหรือไม่หรือตรวจสอบที่มาที่ไปของการบริหาร
งบประมาณในท้องถิ่นดว้ยเหตุนี้การกระจายอ านาจทางการคลังจึงจ าเป็นอย่างยิ่งโดยให้การจัดเก็บรายได้และการ
บริหารรายได้ไม่ขึ้นต่อส่วนกลางมีความเป็นอิสระตามหลักปกครองตัวเองซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของการกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริงเทศบาลต าบลธาตุพนมจึงได้ก าหนดให้มีมาตรการโครงการกิจกรรมหรือการ
ด าเนินการที่เป็นการส่งเสริมการปูองกันการทุจริตที่ส าคัญไว้ในภารกิจอาทิเช่นภารกิจการจัดซื้อ  – จัดจ้างมีการ
ด าเนินการผ่านระบบแผนพัฒนาต าบลที่ผ่านประชาคมรวมทั้งก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนทราบและน าเสนอทางเว็บไซด์ของหน่วยงานก่อน
กระบวนการการจัดซื้อ-จัดจ้างตามวิธีการพัสดุการปูองกันการทุจริตในการประเมินและจัดเก็บรายได้น าระบบแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาปรับใช้กับการจัดเก็บรายได้เพ่ือให้ทั่วถึงและเป็นปัจจุบันการเสริมสร้างทัศนคติ
และค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตคุณธรรมจริยธรรมภายในและภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านแผนงาน
โครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องการจัดส่งโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลเข้าประกวดในเรื่องการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเป็นการเสริมสร้างค่านิยมให้กลุ่มผู้บริหารและบุคลากรเห็นความส าคัญของการบริหารงานตาม
แนวทางดังกล่าวที่ส่งผลให้เกิดบริการที่ดีสู่ประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรจึงขยายผลหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีลงในองค์กรและชุมชนการจัดกิจกรรมให้รางวัลและยกย่องคนท าดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยกลุ่ม
ชุมชนและประชาชนเป็นกลุ่มเปูาหมายหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลในการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมและ
การอยู่ร่วมกันอย่างเพียงพอในสังคมรวมทั้งก าหนดให้มีกฎหมายและระเบียบอื่นๆที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งการจัดท าแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบด้านการปูองกันการทุจริตถือเป็นการพัฒนาองค์กรด้านการปูองกันการทุจริตขยายผลและขยาย
เครือข่ายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆเป็นการรวบรวมแผนงานโครงการด้านการปูองกันการทุจริตลงสู่มิติ
ทั้ง๕มิติโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการปูองกันการทุจริตจึงเป็นส่วนหนึ่ งของโครงการ
ส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตซึ่งกิจกรรมนี้ต้องการต่อยอดการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการ
ปูองกันการทุจริตเพ่ือพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความ
พร้อมให้เป็นองค์กรตัวอย่างเป็นหน่วยงานที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรอ่ืนๆเป็นสถานที่ให้หน่วยงาน
ต่างๆสามารถเข้ามาศึกษาดูงานได้และคาดหวังให้เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ขยายแนวคิดสร้างแนวร่วมจับมือกับ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอ่ืนๆ  เป็นเครือข่ายการปูองกันการทุจริตโดยเทศบาลต าบลธาตุพนมได้
จัดท าแผนปฏิบัติการด้านปูองกันการทุจริตที่ดี  ซึ่งประกอบด้วย ๔ มิต ิคือ 
 มิติที ่๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 มิติที ่๒ การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต 
 มิติที ่๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 มิติที ่๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านปูองกันการทุจริตของเทศบาลต าบลธาตุพนมนั้น
เป็นการรวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะช่วยปูองกันการทุจริตการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐในการจัดบริการและปฏิบัติภารกิจในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนจึงต้องมี
มาตรการและช่องทางเพ่ือให้ประชาชนได้เข้าตรวจสอบได้เข้าร่วมปฏิบัติงานกับเทศบาล  ซึ่งในเบื้องต้นนั้น
เทศบาลต าบลธาตุพนม  ได้ด าเนินการผ่านในกระบวนการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเป็นส าคัญ
โดยผู้บริหารเทศบาลต าบลธาตุพนมได้ก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ในการพัฒนาในเรื่อง “ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น” เพ่ือเป็นการปลุกจิตส านึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นว่าประชาชนมีความส าคัญใน
การพัฒนาบ้านเมืองและมีหน้าที่ตรวจสอบการบริหารงานของผู้บริหารที่เลือกตั้งเข้ามา   โดยเทศบาลจะเป็น
หน่วยงานที่ส่งเสริมบทบาทองค์กรภาคประชาชนในรูปการเข้าไปเป็นคณะกรรมการการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร
การเข้ารับการฝึกอบรมการรายงานการร่วมกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมและการแจ้งเตือนด้วย เป็นเครื่องมือและ
กลไกการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น  การจัดท าแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
วัตถุประสงค์ในการจัดท าดังนี้ 
 ๑. เพ่ือสร้างความตระหนักให้กับทุกภาคส่วนในการปูองกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในท้องถิ่น 
 ๒. เพ่ือก าหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริตผ่านกระบวนการแผนงานโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๓. เพ่ือให้เทศบาลต าบลธาตุพนม มีกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการปูองกันการทุจริตที่
สามารถขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนได้ต่อไป 

๓. เป้าหมาย 
    เทศบาลต าบลธาตุพนม มีแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการปูองกันการทุจริต
ประกอบด้วยแผนงานโครงการ/กิจกรรม  จ านวน  ๔  มิต ิ

 มิติที ่๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  จ านวน  ๓  มาตรการ  ๔  กจิกรรม  ๗  โครงการ 
 มิติที ่๒ การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต จ านวน  ๗  มาตรการ  ๘  กจิกรรม  ๓  โครงการ
 มิติที ่๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

จ านวน  ๒  มาตรการ  ๕  กจิกรรม  ๒  โครงการ 
 มิติที ่๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  ๓  มาตรการ  ๕  กจิกรรม  ๑  โครงการ 

รวมทั้งหมด  จ านวน  ๑๕  มาตรการ  ๒๒  กิจกรรม  ๑๓  โครงการ 
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๔. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 1. คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลธาตุพนม                
มีจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 
 2. มีระบบควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
 3. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 4. พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรและหน่วยงานในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 5. ประชาชนมีจิตส านึกในผลประโยชน์ของชุมชน และมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังการทุจริตของ เทศบาล
ต าบลธาตุพนม 
 6. เทศบาลต าบลธาตุพนม  มีความพร้อมในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการปูองกัน
การทุจริต 
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    ส่วนที่ 2  

    แผนปฏบิัตกิารป้องกนัการทุจริต 

(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  หน้า7  
  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ.  25๖๒ – 256๔) 

เทศบาลต าบลธาตุพนม  อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 
 
 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 25๖๒ ปี 256๓ ปี 25๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 .  ก า ร
สร้างสังคม
ที่ ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1 . 1  ก า ร ส ร้ า ง
จิตส านึ กและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการการเมือง  
ฝุ า ย บ ริ ห า ร  
ข้าราชการการเมือง
ฝุายสภาท้องถิ่น  และ
ฝุายประจ าขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 . 2  ก า ร ส ร้ า ง
จิตส านึ กและความ
ตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.๑.๑ (๑) โครงการอบรม
สัมมนาเพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร  
ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล  
พนักงาน  และลูกจ้าง 
๑ . ๑ . ๑  ( ๒ )  โ ค ร ง ก า ร
บริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล 
๑.๑.๒ (๑)  มาตรการสร้าง
ความตระหนักร่วมกันในการ
จั ดท าค า ปฏิญ าณตนเป็ น
ข้าราชการที่ดี 
๑ . ๑ . ๒  ( ๒ )  ม า ต ร ก า ร 
“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑.๑.๓ (๑) กิจกรรมให้ความรู้
เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑.๑.๓ (๒) มาตรการ “จัดท า
คู่มือการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน” 
๑ . ๒ . ๑  ( ๑ )   โ ค ร ง ก า ร
สนับสนุนจัดระเบียบสังคม
ของกระทรวงมหาดไทย 
๑.๒.๒ (๑) กิจกรรมปลูกต้นไม้
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะ
โ ลก ร้ อ น ใน เ ขตพื้ นที่ ข อ ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑.๒.๒ (๒) โครงการส่งเสริม 
อ นุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ทรั พย ากร ธ รรมชาติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ชุมชน 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 
 

สป. 
 
 
 
 

สป. 
 
 

สป. 
 
 
 

สป. 
 
 

สป. 
 
 
 
 

สป. 
 
 

สป. 
 
 

กองช่าง 
 
 
 

กองช่าง 
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 ๑.๒.๓ (๑) โครงการปลูกผัก
ริมรั้ว 
๑.๒.๓ (๒) โครงการยากไร้แต่
ยังยิ้มได้ 
 
 
 
 
 

- 
 

๘๐,๐๐๐ 
 
 

- 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

- 
 

๘๐,๐๐๐ 
 
 

สวัสดิการ 
 

สวัสดิการ 
 

1.3 การสร้าง
จิตส านึ กและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 
 

๑.๓.๑ (๑)  กิจกรรมการเรียน 
การสอนหลักสูตร  “โตไปไม่
โกง” 
๑.๓.๒ (๑)  กิจกรรมส่งเสริม  
คุณธรรม  จริยธรรม 
๑.๓.๓ (๒) โครงการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนาสภาเด็กและ
เยาวชนเ รี ยนรู้ ก า รมมี จิ ต
สาธารณะช่วยเหลือรับผิดชอบ
สังคมร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 

- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 

- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 

ศึกษา 
 
 

ศึกษา 
 

สวัสดิการ 

มิติท่ี  ๑ รวม 
๓  มาตรการ  ๔  กิจกรรม  

๗   โครงการ 
๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐  
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 25๖๒ ปี 256๓ ปี 25๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2 .  ก า ร
บ ริ ห า ร
ร า ช ก า ร
เพ่ือป้องกัน
การทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

๒.๑.๑ (๑)  กิจกรรมรายงานผล
การปฏิบัติราชการประจ าปี 
๒.๑.๑ (๒) กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

๕,๐๐๐ 
 
- 

๕,๐๐๐ 
 
- 

๕,๐๐๐ 
 
- 

สป. 
 

สป. 

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

๒.๒.1 (๑)  มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล 
๒.๒.๑ (๒) มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด และ
หัวหน้าส่วนราชการ 
๒.๒.๑ (๓) กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน” 
๒.๒.๒ (๑ )  กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง” 
๒.๒.๒ (๒ )  กิจกรรม “การ
พัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ 
๒.๒.๒ (๓) มาตรการ “สร้าง
ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ” 
๒.๒.๓ (๑) มาตรการปูองกันการ
ทุจริตและสร้างความโปร่งใสใน
การด าเนินงานทะเบียนและบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
๒.๒.๓ (๒) โครงการจ้างส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

สป. 
 
 

สป. 
 
 
 

สป. 
 
 

กองคลัง 
 
 
 

กองคลัง 
 
 

กองคลัง 
 
 

สป. 
 
 
 

สป 
 
 

2.3 มาตรการการใช้
ดุ ล ย พิ นิ จ แ ล ะ ใ ช้
อ านาจหน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 

๒.๓.1 (๑) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.๓ .๒  (๑ )  มาตรการมอบ
อ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ
เ พื่ อ ล ด ขั้ น ต อน ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการ  

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

สป. 
 

สป. 
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๒.๔  การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นท่ีประจักษ ์
 

๒.๔.๑ (๑) โครงการจัดตั้งและ
การด า เนิ น ง านศู นย์ พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 
๒.๔.๒ (๑) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
บุ ค ค ล ที่ ช่ ว ย เ ห ลื อ กิ จ ก า ร
สาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
๒.๔.๓ (๑) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
บุ คคลด า รงตนตามปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 

สวัสดิการฯ 
 
 

สัวสดิการฯ 
 
 

สวัสดิการฯ 

2.๕ มาตรการการ
จั ด ก า ร ใ น ก ร ณี ไ ด้
ทร าบ  รั บแจ้ งหรื อ
ต ร ว จ ส อบ พ บ ก า ร
ทุจริต 

๒.๕.1 (๑)  มาตรการ “จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
๒.๕.๒ (๑) มาตรการมอบหมาย
เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รั บผิ ดชอบเรื่ อ ง
ร้องเรียน 
๒.๕.๓ (๑) โครงการจัดตั้งศูนย์
ยุติธรรมชุมชนต าบลธาตุพนม 

- 
 
- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

- 
 
- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

- 
 
- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

สป. 
 

สป. 
 
 

วิชาการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

มิติท่ี  ๒ รวม 
๗  มาตรการ  ๘  กิจกรรม         

๓  โครงการ 
๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐  
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 25๖๒ ปี 256๓ ปี 25๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3 .  ก า ร
ส่ ง เ ส ริ ม
บ ท บ า ท
และการมี
ส่ ว น ร ว ม
ข อ ง ภ า ค
ประชาชน 

3.1  การจัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบ การ
ปฏิบั ติ ร าชการตาม
อ า น า จ ห น้ า ที่ ข อ ง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน 

๓.๑.๑ (๑) กิจกรรมปรับปรุง
ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร เ พื่ อ
ประชาชน  
๓.๑.๑ (๒) กิจกรรมจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของราชการตาม 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๓.๑.๒ (๑) กิจกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านเงิน การคลัง 
พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง 
๓.๑.๓ (๑) มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางเพื่อประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

วิชาการ 
 
 

วิชาการ 
 
 
 

กองคลัง 
 
 

วิชาการ 
 

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ต อ บ ส น อ ง เ รื่ อ ง
ร้อง เรี ยน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

๓.๒.1 (๑) โครงการประชาคม
การจัดท าแผนชุมชนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเอง 
๓.๒.๒ (๑) มาตรการก าหนด
ขั้นตอน กระบวนการ เจ้าหน้าที่
รับเรื่องร้องเรียน 
๓.๒.๓ (๑) โครงการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญแบบมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

สวัสดิการ 
 
 

วิชาการ 
 
 

สาธารณสขุฯ 

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริ ห ารกิ จการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๓.๓.๑ (๑)  กิจกรรมแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
๓.๓.๒ (๑)  กิจกรรมแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

วิชาการ 
 
 

วิชาการ 

มิติท่ี  ๓ รวม 
๒  มาตรการ  ๕  กิจกรรม        

๒  โครงการ 
๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 25๖๒ ปี 256๓ ปี 25๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

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

4 . 1  มี ก า ร จั ด ว า ง
ร ะ บ บ ต ร ว จ ส อ บ
ภ า ย ใ น แ ล ะ ก า ร
ควบคุมภายใน 
 
 
 

๔.๑.๑ (๑)  กิจกรรมการจัดท า
แผนกา รต ร วจสอบภาย ใน
หน่วยงาน 
๔.๑.๒ (๑) กิจกรรมการจัดท า
ระบบควบคุมภายใน 
 
 
 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

กอง
การศึกษา 

 
วิชาการ 

 
 

4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่ วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามช่องทาง
ที่สามารถด าเนินการ
ได้ 
 
 

๔.๒.๑ (๑) กิจกรรมการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารการบริหารงาน
บุคคล การแต่งตั้ ง โอน ย้าย
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
๔ . ๒ . ๒  ( ๑ )  กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบงบประมาณรายรับ-
รายจ่าย ของเทศบาล 
๔.๒.๓ (๑) มาตรการส่งเสริม
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ภ า ค
ประชาชนในการตรวจสอบการ
ท างานของเทศบาล 
 

- 
 
 
 
- 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

- 
 
 
 
- 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

- 
 
 
 
- 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

สป. 
 
 
 

กองคลัง 
 
 

กองคลัง 

4 . 3  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 
 
 
 
 

๔.๓.๑ (๑)  โครงการอบรมให้
ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง 
๔.๓.๒ (๑) กิจกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
- 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
- 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
- 

กองคลัง 
 
 

สป. 

4.4 เสริมพลังการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชน  
(Community)  และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

๔.๔.๑ (๑)  มาตรการติดปูาย
ประชาสมัพันธ์โครงการก่อสร้าง 
๔.๔.๒ (๑) มาตรการเฝูาระวัง
การทุจริตโดยการจัดท าแผน
ปูองกันการทุจริต 
 
 
 
 
 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

กองช่าง 
 

วิชาการ 

มิติท่ี  ๔ รวม 
๓  มาตรการ   ๕   กิจกรรม        

๑    โครงการ 
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
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มิติที่  ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
๑.๑  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ

การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ล าดับที่  ๑ 

 ๑.๑.๑  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ  :  โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล    
                       พนักงาน  และลูกจ้าง 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๘๑ – ๒๙๐ ได้กระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในด้านภารกิจ อ านาจหน้าที่ งบประมาณ บุคลากร ฯลฯ และมีแนวโน้มว่าจะ
เพ่ิมขึ้นอีกเรื่อยๆ  เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา  ๓๐ – ๓๔  ยิ่งส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญต่อ
การด ารงชีวิตประจ าวัน และความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นไปด้วย เพราะหลัก
แนวคิดพ้ืนฐานการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสาระส าคัญว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ไว้เพ่ือด าเนินการตอบสนองให้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  และการด าเนินการ
นั้นต้องเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว  โดยมีเปูาหมายอยู่ท่ี  “ ความพึงพอใจของประชาชน ” 
 เทศบาลต าบลธาตุพนม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการที่จะสามารถรองรับการ
กระจายอ านาจที่เพ่ิมขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล และให้บริการแก่ประชาชนจนเกิดความพึงพอใจได้นั้น จ าเป็น
จะต้องปรับทัศนคติ  วิธีคิด วิธีการท างานของแก่ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจ้าง
เทศบาล  และแสวงหาแนวทางที่จะได้รับความร่วมมือจากประชาชนตามหลักการมีส่วนร่วม ( Paticipation )  ที่
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเสริมสร้างการบริหารการจัดการที่ดี   (Good Governance)  ทั้งนี้ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization)  และรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการปรับมุมมองใหม่ว่าประชาชน คือลูกค้าคนส าคัญ  การสร้าง
วัฒนธรรมใหม่ในการให้บริการ  การสร้างหลักการบริการที่เป็นเลิศ  สร้างลักษณะที่ดีของผู้ให้บริการ และเทคนิค
ในการต้อนรับประชาชน เป็นต้น การบริการที่ดีจะเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้มาติดต่อรับการบริการเกิดความเชื่อถือ
ศรัทธาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่เทศบาลต าบลธาตุพนม    
 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑.  เพ่ือให้เกิดความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาจิตส านึกแก่ผู้บริ หารท้องถิ่น ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล เกี่ยวกับหลักการบริหาร
การจัดการที่ดี (Good  Governance)  การเตรียมความพร้อมรองรับการกระจายอ านาจที่มีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมขึ้น
เรื่อย ๆ   
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 ๒.  เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด เทคนิค และวิธีการท างานให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้สามารถตอบสนองให้ตรงกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้  
 ๓.  เพ่ือค้นหากระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่เป็นปัญหา  แล้วร่ วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แสวงหาแนวทางแก้ไขหรือการปรับการด าเนินการตามกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการใหม่  โดยปรับ
มุมมองว่าประชาชนคือลูกค้าส าคัญ  พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ  มุ่งสู่
หลักการบริการที่เป็นเลิศ  ทั้งนี้  เป้าหมายอยู่ที่  “ ความพึงพอใจของประชาชน ” 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน  และลูกจ้างเทศบาล   
 

๕. พื้นที่ด าเนินงาน 
 เทศบาลต าบลธาตุพนม 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
๑.  จดัอบรมทางวิชาการ  

 ๒.  จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์บุคคลต้นแบบในองค์กร 
 ๓.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน  ๒๐๐,๐๐๐.-บาท  (สองแสนบาทถ้วน) 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลธาตุพนม 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจ้างเทศบาล  ได้รับความรู้ความเข้าใจและ
ได้รับการพัฒนาจิตส านึกเก่ียวกับการบริหารการจัดการที่ดี (Good Governance) 
 ๒.  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจ้างเทศบาล  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับ
วิธีการท างานให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization)  
ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองตรงกับความต้องการของประชาชน 
 ๓.  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  และลูกจ้างเทศบาล  ได้ค้นพบกระบวนการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการที่เป็นปัญหา  แล้วทุ่มเทร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง  เพ่ือขจัดการ
ปฏิบัติงานที่เป็นอุปสรรคและปรับปรุงการให้บริการใหม่ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในที่สุด 
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ล าดับที่  2 
 ๑.๑.๑  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหารและ
การปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการ
ท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถ
แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื่อรังที่มีส่วนบั่น
ทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริ ต คอร์
รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทย
ต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิ
บาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชา
สังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล 
ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและ
ประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติ
ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนว
ทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้
เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรร
มาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่
บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) 
หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบ
หลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรื
องค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเปูาหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กร
สามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจัดท าโครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
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3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์ น าไปสู่การปฏิบัติที่ดีต่อประชาชน 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร เกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่
ทุกขั้นตอนและปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้  
 
4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานและพนักงานจ้างของ อปท. 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลธาตุพนม 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 ๕. ติดตามประเมินผลแบบทดสอบก่อน และหลังการอบรม 
 ๖. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลธาตุพนม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมและ
ความซื่อสัตย์ 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีเกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนและ
ปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 

 



  หน้า18  
  

ล าดับที่  ๑ 
 ๑.๑.๒  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 
1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการสร้างความตระหนักร่วมกันในการจัดท าค าปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี  
2. หลักการและเหตุผล 
 การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐเป็นปัญหาที่มีความส าคัญและเป็นปัญหาใหญ่การทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการเป็นปัญหาสังคมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นปัญหาที่
บั่นทอนการพัฒนาประเทศและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความเจริญในสังคมและความผาสุขแก่ประชาชนมาเป็น
ระยะเวลายาวนานถึงแม้ว่าในปัจจุบันสังคมไทยมีความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการมากขึ้นแต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางมีรูปแบบการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงและแตกต่าง
ไปจากอดีตมากขึ้นขยายตัวออกไปในวงกว้างและมีลักษณะที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งปัญหาดังกล่าวล้วนแล้วแต่เกิดจาก
ข้าราชการขาดจิตส านึกขาดคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ คิดถึงผลประโยชน์ส่วนตนเหนือ
ประโยชน์ของส่วนรวม 
 เทศบาลต าบลธาตุพนม ไดต้ระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการอันเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความเจริญในสังคมและความผาสุขแก่ประชาชนฉะนั้นควรที่จะสร้างจิตส านึก
ร่วมกันของผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานจ้าง ในการแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบและร่วมกันสร้า ง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน จึงได้จัดท าโครงการสร้างความตระหนักร่วมกันใน
การจัดท าค าปฏิญาณตน “จะประพฤติปฏิบัติเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาทจะมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหา
ของชาติและประชาชนและเสริมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินโดยยึดมั่นในหลักธรรมและความถูกต้องตลอดไป 
3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานจ้าง มีจิตส านึกต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักธรรมและความถูกต้อง 
 2. ลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานจ้าง   
5. พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลธาตุพนม  
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าค าปฏิญาณตนในการเป็นข้าราชการที่ดี เพ่ือร่วมกล่าวต่อหน้าพระบรมฉายาลักษ์พระบาทสมเด็จ     
พระเจ้าอยู่หัว ก่อนเปิดการประชุมประจ าเดือน การประชุมสภา ทุกครั้งที่มีการประชุม 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ  

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ   

ส านักปลัดเทศบาลต าบลธาตุพนม  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลธาตุพนม                 
มีจิตส านึกต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักธรรมและความถูกต้อง 
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ล าดับที่ ๒ 
 ๑.๑.๒  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

2552 โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่ อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 
ก าหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม, มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วน
ตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วย
ความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้  ยึดมั่ นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ 
ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และ
กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการ
แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดย
อนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน จึงได้จัดท า
มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุก
ระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติการปฏิบัติหน้าที่ในการยึดหลักตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
 2. เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององค์กรให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป และสร้างความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  
 3. เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลธาตุพนม 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
 2. ประชุมคณะท างานฯ 
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ที่ต้อง
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 4. จัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแก่บุคลากร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน  
 5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ เพ่ือมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ  
 6. ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2๕64 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลธาตุพนม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง ฝุายบริหาร ฝุายสภาท้องถิ่น  พนักงาน ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง  ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 2.  บุคลากรในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการปฎิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของ
องค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
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ล าดับที่  ๑ 

 ๑.๑.๓  สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์  หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) 
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้ น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง ความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ด าเนินกิจกรรมโครงการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือปูองกัน
การทุจริตในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. เพื่อปูองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพ่ือปูองกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลธาตุพนม  

6. วิธีการด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะท างานวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและจัดการ
ปูองกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  ทั้งในส่วนของขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน 
 5. จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน   
 6. จัดท ารายงานผล และข้อเสนอแนะของคณะท างานฯ ในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อ
สาธารณชน 
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7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  เทศบาลต าบลธาตุพนม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. รายงานผลและข้อเสนอแนะในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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ล าดับที่  ๒ 

 ๑.๑.๓  สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์  หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ  “จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  

2. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และ       

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ 
เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหนาที่ของรัฐมีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ 
ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝุาฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย              

ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมดาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดก้ าหนดว่า โดยอาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 
๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และจ านวนทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยา 
กล่าวคือ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ  โดยปกติตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม  ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมี
ผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้อง  จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท า
ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็น
ว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้อง
ค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ตนเองหรือพวกพ้อง 
 เทศบาลต าบลธาตุพนม  จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อนขึ้น  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาใน
เรื่องดังกล่าว  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมมือกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด      
ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ 
 2. เพื่อให้บุคลากรในองค์กรตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
 3. เพ่ือให้มีหลักคุณธรรม  นิติธรรม  ความโปร่งใส  คุ้มค่า  และยุติธรรม  ในการปฏิบัติงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลธาตุพนม  
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6. วิธีการด าเนินการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 ๒.  จัดท า  (ร่าง)  คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓.  ตรวจสอบความถูกต้อง 
 ๔.  จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๕.  แจกจ่ายให้บุคลากร 

 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  เทศบาลต าบลธาตุพนม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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ล าดับที่  ๑ 

 ๑.๒  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

  ๑.๒.๑  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙ ของส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้ก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานของรัฐบาลที่ส าคัญที่จะด าเนินการ คือ ๗ แผน    
๔ ปรับ ๓ หลัก ๖ เร่ง เพ่ือให้เป็นสิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติดและ
ก าหนดให้กรมปกครองเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบแผนงานที่ ๑ การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยา
เสพติด และแผนงานที่ ๓ การสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติด (Potential Demand) ซึ่งได้ก าหนดแนวทาง
ด าเนินงานให้ทุกจังหวัดจัดระเบียบสังคมอย่างจิงจังขจัดปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อเยาวชน รอบสถานศึกษา 
 จากการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านกลุ่มเสี่ยง (Potential Demand) ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม 
ในรอบปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มผู้เข้าไปกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มีแนวโน้มเป็น กลุ่มเยาวชนและ
วัยแรงงานมากขึ้น ปัญหาดังกล่าวเกี่ยวเนื่องกับปัญหาพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมยังคง เป็นเงื่อนไขผลักดันให้
เด็กเยาวชนตกเป็นกลุ่มเสี่ยงและเข้าสู่วงจรปัญหายาเสพติด และปัญหาความไม่เป็นระเบียบของสถานบันเทิง 
สถานบริการ ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต หอพัก แหล่งมั่วสุ่ม โรงงาน ฯลฯ ซึ่งจ าเป็นต้องควบคุมและจัดระเบียบ เพ่ือมิ
ให้พ้ืนที่เสี่ยงดังกล่าว เป็นแหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เทศบาลต าบลธาตุพนม ในฐานะเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก ากับดูแลการจัดระเบียบ
สังคมในเขตเทศบาลต าบลธาตุพนม ให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดจึงได้จัดท าโครงการจัดระเบียบสังคม 
ประจ าปี ๒๕๖๒ ขึ้น 
 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้การขับเคลื่อน กระบวนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เกี่ยวกับการควบคุมพ้ืนที่เสี่ยง
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และ ปปส.และบังเกิดผลในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ๒. เพ่ือให้ประชาชนรู้ถึงโทษของยาเสพติด 
 ๓. เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลห่างไกลจากยาเสพติด 
 
๔. เป้าหมาย 
 ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลธาตุพนม  จ านวน  ๑๔  ชุมชน   ๓  สถานศึกษา 
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๕. พื้นที่ด าเนินงาน 
 เทศบาลต าบลธาตุพนม  
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 
 ๖.๒ จัดประชุมผู้น าชุมชน/ผู้น าสถานศึกษา/ร้านเกมส์ 
 ๖.๓ จัดท าแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม 
 ๖.๔ รายงานผลการด าเนินงาน 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๖๔ 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน  ๓๐,๐๐๐.-บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลธาตุพนม 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.  เยาวชนในชุมชนหันมาสนใจการเล่นกีฬา 
 ๒.  ร้านเกมส์ลดลง 
 ๓.  ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ลดลง 
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ล าดับที่  ๑ 

๑.๒.๒  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

2. หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)            

ที่ท าใหอุ้ณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบ
กับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ปุา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกใน
ประเทศท่ีไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น  ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายปุาของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่ว
โลก จึงได้ร่วมมือกันปูองกันและแก้ไขภาวะโลก ร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพ้ืนที่   สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะ
โลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน 
อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่าง
น้อย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน    

เทศบาลต าบลธาตุพนมจึงได้จัดท าโครงการ “กิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน” 
เพ่ือให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City)      
พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้น  
 
 3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ
ร่วมกัน   

3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว  
3.3 เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลค่า

ทรัพยากรที่ มีและลดภาวะโลกร้อน   
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย

ร้อนแก่ ประชาชน  
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   

ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ   

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (ศรีโคตบูร) อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
 
6. วิธีด าเนินงาน   

1. ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนใน
ท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม   

2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียมสถานที่เพ่ือ
ปลูกต้นไม้   
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3. จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ   
4. ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ

ประชาชนใน ท้องถ่ิน   
5. ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองช่าง   เทศบาลต าบลธาตุพนม  

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔ 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองช่าง  เทศบาลต าบลธาตุพนม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์สาธารณะ เข้าร่วมกลุ่มอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
 2. ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้  
 3. สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น และทรัพยากรธรรมชาติมีมากข้ึน 
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ล าดับที่  ๒ 
  ๑.๒.๒  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา 
และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรปุาไม้อยู่เป็นจ านวนมาก การลักลอบตัดไม้ท าลายปุาไม้ที่ผิด

กฎหมายเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรปุาไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผล
กระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก 
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้
ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณปุาไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิด
ค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณปุาไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอ
วิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปุา 3 อย่าง เพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกปุา 
3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ท าที่อยู่
อาศัยและจ าหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้
สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริม
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริม
ให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมจิตส านึกสาธารณะให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ  
 2. เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้ 
 3. เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. ประชาชนในพื้นท่ี ปลูกต้นไม้และปลูกปุาชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน  ๑๔  หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้ว
กินได้ เป็นต้น 
 2.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  ๑๔  หมู่บ้าน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนเทศบาลต าบลธาตุพนม และแหล่งน้ า คู คลอง ในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
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6. วิธีการด าเนินงาน 
 1. จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ  
 2. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน  
 3. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน  
 4. จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าคูคลอง ท าความ
สะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความสวยงาม 
สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืนๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป 
 6. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เทศบาลต าบลธาตุพนม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์สาธารณะ เข้าร่วมกลุ่มอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
 2. ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้  
 3. สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น และทรัพยากรธรรมชาติมีมากข้ึน 
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ล าดับที่  ๑ 

๑.๒.๓  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ :   โครงการปลูกผักริมรั้ว 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชน

ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบ
ใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน 
จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ประชาชนให้มีส านึกในคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความ
รอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี   

เนื่องจากชาวบ้านมีปัญหาการว่างงานไม่มีรายได้ที่เพียงพอ จึงได้ร่วมกันจัดท า “โครงการปลูกผักริมรั้ว” 
ขึ้น  เนื่องจากผักเป็นพืชที่ปลูกได้ง่าย และผักยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้ผู้ปลูกได้เป็นอย่างดี เพราะผัก
เป็นอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางอาหารสูง สามารถน าไปปรุงเป็นอาหารได้หลายอย่าง และมีราคา
ค่อนข้างถูกเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารชนิดอ่ืน สามารถบริโภคได้ทุกเพศทุกวัย  ดังนั้นผักจึงเป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภคเป็นจ านวนมาก จึงให้เกษตรกรที่ว่างงานมีความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ  เป็นการ
แก้ปัญหาการว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชนและน าไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
ในอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

เทศบาลต าบลธาตุพนม ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน  สามารถพ่ึงพาตนเองได้จึงได้จัดท าโครงการปลูกผักริมรั้ว เพ่ือผสมผสานตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  

3. วัตถุประสงค ์
๑.  เพ่ือให้ประชาชนไว้น าไปบริโภคในครัวเรือน      
๒.  เป็นการสร้างอาชีพ และเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร กระจายรายได้ในระดับชุมชน / หมู่บ้าน 
๓.  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมของทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเดิม  
๔.  ลดรายจ่ายในครัวเรือนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้แนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. ประชาชนในพื้นท่ี จ านวน  ๑๔  ชุมชน 
 ๒.  หน่วยงานราชการ  ร้านค้า  ผู้ประกอบการ 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตเทศบาลต าบลธาตุพนม  
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6. วิธีการด าเนินงาน 
 ๑.  รวบรวมสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 

๒.  จัดกิจกรรมร่วมงาน  “โครงการปลูกผักริมรั้ว”  ถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชน 
๓.  แจกจ่ายพันธุ์พืช  เพ่ือน าไปปลูกตามบ้านเรือนประชาชน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลต าบลธาตุพนม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1.  สมาชิกท่ีร่วมโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์   
2.  สมาชิกสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง   
3.  เพ่ิมผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ   
4.  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการปลูกผักบริโภคเอง ได้เกิดการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเกิดการแบ่งปัน 
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ล าดับที่  ๒ 

๑.๒.๓  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ : โครงการยากไร้ แต่ยังย้ิมได้  
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ในภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมปัจจุบันก่อก าเนิดขึ้นได้ตลอดเวลาตามลักษณะแห่ง
ปัจจัยในแต่ละด้าน ส าหรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ นับได้ว่ามีความส าคัญอย่างมากที่จะมีผลกระทบ
เช่นไรต่อการด ารงชีพของประชาชนโดยส่วนรวมในแต่ละช่วงเวลา ตลอดจนจะต้องพิจารณาความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศด้วยว่ามีแนวโน้มด าเนินไปอย่างไร ประสานสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ในขณะนั้นหรือไม่
เพียงใด สมควรที่จะได้ปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องด้านใดบ้าง ทั้งนี้ก็เพ่ือที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม
ส่วนรวมโดยแท้จริง ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในขณะนี้ มีสาเหตุมาจากการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที่มุ่งจะ
รักษาอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราสูง จึงท าให้มีการพ่ึงพาปัจจัยภายนอกประเทศเกินสมควร จาก
การติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจปัญหาต่างๆเหล่านี้จะคงอยู่ต่อไปและจะทวีความรุนแรงมากขึ้น หากไม่มีการ
ปรับปรุงโครงสร้างการผลิต การน าเข้า และการส่งออกตลอดจนการแก้ไขนโยบายเศรษฐกิจหลายๆ ด้านอย่างมี
ระเบียบแบบแผน ปัญหาเหล่านี้ก็จะยิ่งสะสมเพ่ิมพูนขึ้นจนยากท่ีจะแก้ไข 
  เทศบาลต าบลธาตุพนม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัยในพ้ืนที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้านโดยเฉพาะในส่วนด้านทางสังคม ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่ ง
กฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องด าเนินการ (7) ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดย
การปฏิบัติงานให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนถิ่นท้อง พ.ศ.2542 มาตรา 
16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง พ.ศ.2552 และหลักเกณฑ์การบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0810.3/ว 1105 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2547 เรื่อง ข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการบริหารบ้านเมือง
ที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว 3050 ลงวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2543 แจ้งหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2543 หมวด 1 การช่วยเหลือประชาชน ข้อ 3 
กิจกรรมที่เป็นการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การส่งเสริมการท ามา
หากินของราษฎร การแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ การสังคมสงเคราะห์ การปูองกันและสาธารณภัย การ
ปูองกันและระงับโรคติดต่อ การสุสานและฌาปนสถาน เป็นต้น และด้วยอ านาจหน้าที่ดังกล่าว รัฐบาลได้ให้
ความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนา โดยก าหนดเป็นวาระแห่งชาติในทุกๆปี   
  ส าหรับการพัฒนาคุณภาพประชาชนในสภาพเศรษฐกิจสังคมปัจจุบันนั้น มักมุ่งเน้นในการ
ก้าวหน้าพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจกระแสหลัก โดยยังมีกลุ่มผู้ด้อยโอกาสยากไร้บางส่วนยังถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ขาดโอกาส
ในการเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งความรู้ที่จะน ามาปรับใช้ที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาตนเองให้อยู่ดีมีสุขพ่ึงตนเองได้จริง ไม่
รอแต่เป็นฝุายรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการต่างๆจนขาดความสมดุลของวิถีชีวิต 
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  ดังนั้น เทศบาลต าบลธาตุพนม จึงได้ก าหนดโครงการยากไร้แต่ยังยิ้มได้ ประจ าปี 256๒ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวและก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองและเป็น
แนวทางหรือรูปแบบที่เป็นอัตลักษณ์สอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่ ต่อไป    
3. วัตถุประสงค์   

- เพ่ือหนุนเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้ด้อยโอกาสยากไร้  
 - เพ่ือยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้ด้อยโอกาสยากไร้สามารถพ่ึงตนเองได้ มีความรู้สร้างรายได้
เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
 - เพ่ือให้เกิดภาพสัญลักษณ์ของการพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนชุมชนได้จริงมีผลประจักษ์
ชัดเจน ประชาชน ชุมชน ได้รับประโยชน์สุข  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
- ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสยากไร้ ในเขตพื้นที่ 14 ชุมชนๆ ละ 1 ครอบครัว ในเขตเทศบาลต าบลธาตุ

พนม เป็นครอบครัวต้นแบบของการพ่ึงตนเองได้สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ   
 พ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลธาตุพนม 
 

6. วิธีด าเนินการ   
 - ส ารวจข้อมูลครอบครัวผู้ด้อยโอกาสยากไร้ ทั้งหมด 14 ชุมชน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการส่งเสริมและ
พัฒนาในภาพรวมให้เห็นปัญหาความเดือดร้อนรอบด้าน  
 - ประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาศักยภาพในการประกอบอาชีพของครอบครัวผู้ด้อยโอกาสยากไร้  
 - ประสานผู้รู้ในสาขาวิชาชีพที่ครอบครัวผู้ยากไร้สนใจและต้องการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ เช่น การเกษตร 
ปลูกผักพ้ืนฐาน  ท าอาหาร ท าขนม แปรรูปสินค้า เป็นต้น 
 - ลงมือสร้างอาชีพปฏิบัติการร่วมกัน โดยเทศบาลต าบลธาตุพนมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์  
 -  เทศบาลต าบลธาตุพนม ประสานหรือจัดหาช่องทางการตลาดให้กับครอบครัวผู ้ด้อยโอกาสยากไร้ 
สามารถสร้างรายได้ย้อนกลับมาเลี้ยงชีพครอบครัวได้อย่างเพียงพอ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ   

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลต าบลธาตุพนม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

- เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้ด้อยโอกาสยากไร้ของหน่วยงาน
ราชการ ร่วมกับชุมชนในรูปแบบประชารัฐ  

 - เกิดการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้ด้อยโอกาสยากไร้สามารถพ่ึงตนเองได้ มีความรู้สร้างมี
รายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 

 - เกิดภาพสัญลักษณ์ของการพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนชุมชนได้จริงมีผลประจักษ์ชัดเจน 
ประชาชน ชุมชน ได้รับประโยชน์สุข  
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ล าดับที่  ๑ 
๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

๑.๓.๑  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเรียน การสอนหลักสูตร  “โตไปไม่โกง” 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การทุจริตคอร์รัปชัน  เป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก  เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคม  ส าหรับการที่จะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน  คนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต  ความไม่ซื่อสัตย์และการโกงทุกรูปแบบ  โดยเฉพาะใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน  จ าเป็นจะต้องสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง  เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้เป็นเด็กดี  โตขึ้นเป็นพลเมืองที่
มีคุณภาพ  โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมหรือปลูกจิตส านึก  ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับอนุบาลเพ่ือจะได้มีภูมิคุ้มกัน  จัด
กิจกรรมที่ให้ทั้งความสนุกสนานและสร้างสรรค์  ผ่านการเล่านิทาน  เกมการละเล่นต่างๆ  การร้องเพลง  กิจกรรม
ศิลปะ  บทกวีและคล้องจองส าหรับเด็ก  รวมทั้งกิจกรรมสร้างประสบการณ์อ่ืนๆ  เพ่ือกระตุ้มให้เด็กอย่างมีเหตุผล
และซึมซับคุณค่าแห่งความดีและเป็นธรรมชาติ  และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  ภูมิใจในการท าความดี  รังเกียจ
คนโกงและคนเก่งแต่โกง  เช่น  กิจกรรมกลุ่มที่แสดงถึงความรักและการดูแลสมบัติสาธารณะ  การเล่านิ ทานที่
เด็กๆ  เป็นผู้กล้าหาญเสียสละเพ่ือส่วนรวม  เรื่องเล่าเกี่ยวกับความกล้าหาญทางจริยธรรมของผู้น า  นิทานที่
ชี้ให้เห็นโทษแห่งการโกหกและเจ้าเล่ห์  กิจกรรมที่ชี้ให้เห็นประโยชน์ของความพอเพียงไม่โลภ  เป็นต้น 
  ปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายที่จะเอาจริงเอาจังต่อการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน  โดยให้ปลูก
จิตส านึกในการรักความถูกต้องและความกล้าหาญ  ทางจริยธรรม  ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑  เป็นต้นไป  เทศบาล
ต าบลธาตุพนม  ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาที่จะเกิดขึ้น 
  จึงได้มอบหมายให้โรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร  ที่อยู่ในความรับผิดชอบ  ด าเนินการจัดให้มี
หลักสูตร “โตไปไม่โกง” เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นอนุบาล ๓  โดยให้เนื้อหา
ครอบคลุมความดี  5 ประการ  เพื่อช่วยสร้างชาติและต่อต้านการทุจริต  ประกอบด้วย 
 ๑.  ความซื่อสัตย์สุจริต   ๒.  การมีจิตสาธารณะ ๓.  ความเป็นธรรมทางสังคม ๔. กระท าอย่าง
รับผิดชอบ ๕.  เป็นอยู่อย่างพอเพียง  น าไปจัดกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อไป  
 
3. วัตถุประสงค ์ 
 ๑.  เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กนักเรียนในการปูองกันการทุจริตตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่  ๑  ถึง  
อนุบาล ๓ 
 ๒.  เพ่ือปลูกจิตส านึกให้เป็นเด็กดี  โตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ 
 ๓.  เพ่ือกระตุ้นให้เด็กเป็นคนมีเหตุผล  ซึมซับคุณค่าแห่งความดีอย่างเป็นธรรมชาติ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เปูาหมาย  จ านวนเด็กนักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลศรีโคตรบูร จ านวน ๒๔๓ คน 
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5. พื้นที่ด าเนินการ  
 โรงเรียนอนุบาลศรีโคตรบูร  สังกัดเทศบาลต าบลธาตุพนม  อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 
 
๖.  วิธีด าเนินการ 
  ๑.  ประชุมชี้แจงให้ครูและบุคลกรทางการศึกษา  ในโรงเรียนเพ่ือรับทราบแนวนโยบาย 
  ๒.  จัดส่งครูและบุคลากรเข้าอบรม  เพ่ือรับข้อมูลและกิจกรรมมาด าเนินการ 
  ๓.  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  ๔.  ด าเนินการโดยน าหลักสูตร “โตไปไม่โกง” มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
  ๕.  รายงานผลการด าเนินการเป็นระยะ 
 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตลอดปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
  - กิจกรรม “โตไปไม่โกง”  ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
  -  กองการศึกษา  เทศบาลต าบลธาตุพนม  อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 
  -  โรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร  เทศบาลต าบลธาตุพนม  อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 
 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  -  ร้อยละ ๙๐  ของเด็กมีภูมิคุ้มกันและซึมซับคุณค่าแห่งความดี 
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ล าดับที่  ๑ 
๑.๓.๒  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

 
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมเด็กนักเรียนเป็นการปลูกฝังคุณงามความดี  ตั้งแต่ยังเป็นเด็กจะช่วย
ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเป็นบุคคลที่ประกอบคุณงามความดี  พึงระลึกได้อยู่เสมอและถ้าได้เห็นแบบอย่างที่ดีของคน
ใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็น  พ่อ  แม่  ญาติพี่น้อง  ครู  หรือบุคคลในชุมชนกระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีอยู่เสมอ  จะท าให้
เด็กภาคภูมิใจและมีแรงบันดาลใจในการเป็นคนดี 
 ดังนั้น  การส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  (ไปวัดทุกวันอังคาร)  เพื่อสนับสนุนผู้เรียนตามหลักธรรมที่ส่งผล
ให้เกิดความเจริญงอกงาม 
 
3. วัตถุประสงค ์ 
 ๑.  เพ่ือพัฒนาเด็กนักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 ๒.  เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิต  โดยใช้หลักธรรมของพระพุทธศาสนามากล่อมเกลา
จิตใจและปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 ๓.  เพ่ือนักเรียนได้ประพฤติและปฏิบัติตามแนวทางการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  อันได้แก่  ศีล  
สมาธิ  ปัญญา 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เปูาหมาย  จ านวนเด็กนักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลศรีโคตรบูร จ านวน ๒๔๓ คน 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
 โรงเรียนอนุบาลศรีโคตรบูร  วัดหัวเวียงรังษี  และวัดปุาสุริโย 
 
๖.  วิธีด าเนินการ 
  ๑.  ประชุมชี้แจงคณะครู 
  ๒.  เสนอโครงการ 
  ๓.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
  ๔.  ประชุมมอบหมายงานให้ครูผู้รับผิดชอบ 
  ๕.  ด าเนินงานตามโครงการ 
  ๖.  ประเมินโครงการ 
 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตลอดปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
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๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน  ๒๐,๐๐๐.-บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 -  กองการศึกษา  เทศบาลต าบลธาตุพนม  อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 
 -  โรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร  เทศบาลต าบลธาตุพนม  อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 
 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.  พัฒนาเด็กนักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 ๒.  เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิต  โดยใช้หลักธรรมของพระพุทธศานามากล่อมเกลาจิตใจ
และปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 ๓.  เพ่ือให้นักเรียนได้ประพฤติและปฏิบัติตามแนวทางการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอันได้แก่  ศีล  
สมาธิ  ปัญญา 
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ล าดับที่  ๑ 
๑.๓.๓  สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนเรียนรู้การมีจิตสาธารณะท าความดี    
                     ช่วยเหลือ  รับผิดชอบสังคมร่วมกัน 
 
2. หลักการและเหตุผล 

สภาเด็กและเยาวชน จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 
2550 โดยมาตรา 22 ที่ให้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล โดยเปิดรับสมัครเด็ก
และเยาวชนในพ้ืนที่ และจะมีการคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ให้เข้ามาเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน 

บทบาทหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชน จะเป็นตัวขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน 
โดยคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจะมีการประชุมวางแผนเพื่อเขียนโครงการ  พร้อมกับมีส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพ่ีเลี้ยงคอยดูแลให้ค าปรึกษา รวมถึง
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการของสภาเด็กและเยาวชน ซึ่งงบประมาณจะได้รับจากกรมกิจการ
เด็กและเยาวชน รวมถึงการจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กิจกรรมส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของกิจกรรมสาธารณประโยชน์ภายในชุมชน เช่น ท าความ
สะอาดลานวัด หรือมีการจัดอบรมแกนน าเยาวชนในประเด็นต่าง ๆ เช่น เอดส์ การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย อบรม
สร้างทีมงาน เป็นต้น กิจกรรมที่เกิดขึ้นล้วนเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีพ้ืนที่การเรียนรู้ในชุมชน สร้างกา รมี
ส่วนร่วมของเด็กและผู้ใหญ่ พัฒนาศักยภาพ ฝึกภาวะผู้น า รวมถึงปลูกฝังจิตส านึกในการท าประโยชน์แก่ชุมชน
และสังคมให้เกิดข้ึนในตัวเด็กและเยาวชน 
  ตามแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนดังกล่าว เทศบาลต าบลธาตุพนมจึงได้
ก าหนด โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน เรียนรู้การมีจิตสาธารณะช่วยเหลือท าความดี
รับผิดชอบสังคมร่วมกัน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การแสดงออกในด้านบวกของเด็กและเยาวชน การมีจิตอาสาร่วมพัฒนา
ชุมชนในด้านต่างๆในเขตชุมชน หรือ สถานที่สาธารณะประโยชน์ เช่น  วัด โรงเรียน อนามัย เป็นต้น  
 
3. วัตถุประสงค ์ 
 ๑. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การแสดงออกในด้านบวกของเด็กและเยาวชน 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ส านึกร่วมผิดชอบสังคม 
 ๓. เพ่ือพัฒนาระบบกลไกการท างานของคณะท างานร่วมของสภาเด็กและเยาวชน  
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลธาตุพนม 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
 วัด โรงเรียน อนามัย ทุกแห่ง ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลธาตุพนม   
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๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑.  ประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์และก าหนดแผนการด าเนินโครงการร่วมกันระหว่างคณะ
กรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลต าบลธาตุพนม ผู้น าชุมชน  
  ๒. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม 
  ๓. ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงานและร่วมกันวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน 
  ๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาร่วมกันจิตอาสาพัฒนาท าความดี 
   - พัฒนาท าความสะอาดทุกวัดในเขตพ้ืนที่เทศบาล กวาดลานวัด ล้างห้องน้ า  
   - ร่วมปลูกต้นไม้ เก็บขยะ ตัดแต่งก่ิงไม้ ในโรงเรียนทุกแห่งในเขตเทศบาล 
   - ร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีในชุมชน ทุกงานที่เทศบาลจัดขึ้น 
   - ประชาสัมพันธ์การท างานของสภาเด็กและเยาวชนให้สังคมรับรู้ในวงกว้าง  
 ๕. ประชุมสรุปผลพร้อมประเมินผลการด าเนินโครงการและก าหนดแผนงานต่อไป  
 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ –  256๔  
 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
  จ านวน 20,0๐๐.-บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลต าบลธาตุพนม 
 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.  เกิดพ้ืนที่การแสดงออกในด้านบวก การท าความดีและเห็นคุณค่าของเด็กและเยาวชน 
 ๒.  เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ส านึกร่วมผิดชอบสังคม 

๓. มีการพัฒนาระบบกลไกการท างานของคณะท างานร่วมของสภาเด็กและเยาวชนได้ดีข้ึน 
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มิติที่  ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ล าดับที่  ๑ 

๒.๑  แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผล
การด าเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 ดังนั้น  เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 
2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) จึงรายผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการ
บริหารจัดการ  
 

3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบการบริหารงานของฝุายบริหารและถ่วงดุลอ านาจในทางบริหาร มีความ
โปร่งใส 
 2. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลธาตุพนมตามแผนยุทธศาสตร์
ที่ก าหนดไว้   
 3. เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล ประชาชนในพื้นท่ี 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ   เทศบาลต าบลธาตุพนม 
 

6.วิธีด าเนินการ 
 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลธาตุพนม ประจ าปีงบประมาณ แถลงต่อสภาเทศบาล
ต าบลธาตุพนม โดยก าหนดให้มีประชาชนเข้าร่วมรับฟัง สรุปผลงานเป็นรูปเล่มส่งให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวให้ประชาชนทราบทุกหมู่บ้าน และลงประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ เทศบาล  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ    ปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

8. งบประมาณด าเนินการ   จ านวน  5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 
 

9. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัดเทศบาลต าบลธาตุพนม 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้   
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ล าดับที่  ๒ 
๒.๑  แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

 

1. ชื่อโครงการ  :   กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  
 

2. หลักการและเหตุผล   
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 3  (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)  ซึ่งมุ่ง

สู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต   ทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งปัจจุบันมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,852 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้
โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ
จากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไก
ส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิน่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้เห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่นเอง ซึ่งจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดย
ได้ยึดถือหรือมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี          ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ผู้บริหารจึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอย่างเห็นเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
2. เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่การ

รับรู้ของสาธารณชน  
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4. เป้าหมาย 
 1. การประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแ 
 2. แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลธาตุพนม 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ผู้บริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพ่ือปูองกันการทุจริตและต้านการทุจริต  
 2. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 3. จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 4. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตต่อสาธารณชน 
 5. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลธาตุพนม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารได้แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นเป็นรูปธรรม 
 2. แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ล าดับที่  ๑ 
2.2.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม  ท้ังในเรื่องการบรรจุ  แต่งตั้ง  

โยกย้าย  โอน  เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน  และการมอบหมายงาน 
 

1.  ชื่อโครงการ : มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

2.  หลักการและเหตุผล 
 พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อ
องค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการ
ท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือ
น าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมบริหารราชการในองค์กร ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานบุคคล
และกิจการสภาให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบ
การท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นการแสดงเจตจ านงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม และกฎหมายของผู้บริหารให้
ปรากฏชัดเจน  
 2. เพื่อก าหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการท างาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง และ
มอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 
 3. เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 
 4. เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีแนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ และปูองกันการได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลธาตุพนม 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ผู้บริหารก าหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบริหารงานบุคคล 
 2. แต่งตั้งคณะท างาน 
 3. จัดท ามาตรการ แนวทางปฏิบัติในการท างานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 4. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของบุคลากรในองค์กร  
 5. ประกาศเผยแพร่มาตรการ 
 6 ก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการ  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลธาตุพนม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 2. แนวทางปูองกันการได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระบียบ 
 3. กลไกให้เจ้าหน้าที่สามารถเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 
 4. ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 80 % 
 5. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 80% 
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ล าดับที่  ๒ 
2.2.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม  ทั้งในเรื่องการบรรจุ  แต่งตั้ง  

โยกย้าย  โอน  เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน  และการมอบหมายงาน 
 

1.  ชื่อโครงการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดเทศบาล 
                       และหัวหน้าส่วนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลธาตุพนมเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก
ภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ 
อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ 
ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหาร
ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง  อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับ
ราชการ และมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่ง
หรือการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก               
จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ  
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลธาตุพนม 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมมอบนโยบาย/แนวทางในการมอบหมายงาน 
 2. จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
 2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
 3. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลธาตุพนม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 
 2. ค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
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ล าดับที่  ๓ 
2.2.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม  ท้ังในเรื่องการบรรจุ  แต่งตั้ง  

โยกย้าย  โอน  เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน  และการมอบหมายงาน 
 

1. ชื่อโครงการ  :   กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”  
 

2. หลักการและเหตุผล 
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร

ผลการ ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่ง
ผู้บริหารท้องถิ่นได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็น
เรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา  ต้องมีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  มีความเป็นธรรมในการ
พิจารณา  ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
 

3. วัตถุประสงค ์ 
- เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ   เทศบาลต าบลธาตุพนม 
 

6. วิธีด าเนินการ   
1.  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน  
3.  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ  เกี่ยวกับมาตรฐาน

และความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
4.  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ   รวบรวมและ

เสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
5.  คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ  พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
เสนอมา  

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ   
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

8. งบประมาณด าเนินการ   - ไม่ใช้งบประมาณ -  
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลธาตุพนม    
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป 
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ล าดับที่  ๑ 
2.2.๒  สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ  การจัดหาพัสดุ  การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ  โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

1. ชื่อโครงการ 
 กิจรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลธาตุพนมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
บริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจ
และการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้น  การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องที่เทศบาลต าบลธาตุพนมให้ความส าคัญ เพื่อปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่
สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และปูองกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทศบาลต าบลธาตุพนมจึงได้จัดท ากิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของ
หน่วยงานทุกโครงการ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างรายโครงการ 
 2. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เผยแพร่จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลธาตุพนม 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
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 2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง เทศบาลต าบลธาตุพนม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานครบทุกโครงการ  
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ล าดับที่  ๒ 
2.2.๒  สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ  การจัดหาพัสดุ  การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ  โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและ
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมาย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค กระบวนการด าเนินงานจัดหาพัสดุ 
 2. เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้านจัดหาพัสดุ 
 3. เพื่อปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเก่ียวข้องในงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลธาตุพนม 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมวางแผนวิเคราะห์  ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงาน 
 2. รวบรวมข้อมูล  และสรุปผลการจัดหาพัสดุ 
 ๓. รายงานผลการจัดหาพัสดุ  เสนอผู้บริหารเพ่ือประกอบการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๔. เผยแพร่รายงานผลให้สาธารณชนรับทราบ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง  เทศบาลต าบลธาตุพนม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. รายงานผลการจัดหาพัสดุ  ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
 2. มีฐานข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้านจัดหาพัสดุ เพ่ือ
ปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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ล าดับที่  ๓ 
2.2.๒  สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ  การจัดหาพัสดุ  การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ  โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ  “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง 
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ เพ่ือปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และปูองกันการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท ามาตรการ
สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ  
  2. เพื่อปูองกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
 3. เพ่ือสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กร 
 
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลธาตุพนม 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดประชุม 
 2. จัดท าค าสั่งคณะท างาน 
 3. ประชุมคณะท างาน 
 4. ก าหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 5. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทราบ 
 6. ก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการ 
 7. รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือปรับปรุง
แนวทางในการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง เทศบาลต าบลธาตุพนม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีมาตรการปูองกันและก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ และปูองกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
 2. มีกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กรผ่าน
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์กร 
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 

1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการป้องกันการทุจริตและสรา้งความโปร่งใสในการด าเนินงานทะเบียนและบัตร    
                       ประจ าตัวประชาชน  
 
2. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลต าบลธาตุพนม  มีภารกิจให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนให้บริการประชาชน
เกี่ยวกับการแจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ ก าหนดเลขที่บ้าน และขอมีบัตรประจ าตัวประชาชน โดยด าเนินการ  ณ 
ศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ณ  ที่ว่าการอ าเภอธาตุพนม  ซึ่งมี
เจ้าหน้าที่เทศบาลประจ าร่วมอยู่ด้วย เพ่ือบริการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี  ในขั้นตอนการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน ได้ก าหนดแนวทางเพ่ือ
ปูองกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานโดย  - ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ IT Lock) 
ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง การเข้าสู่ระบบต้อง เป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะ ที่ต้องผ่านการตรวจสอบ
หมายเลขประจ าตัว รหัสลับ และลายพิมพ์นิ้วมือของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและ ผู้อนุมัติ/น าระบบถ่ายส าเนาลายพิมพ์
นิ้วมือมาใช้ในการตรวจสอบการสวมตัวบุคคลก่อนการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน    ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการ
ปูองกันการทุจริต และสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในเรื่องความถูกต้องของระบบงานทะเบียนและบัตรประจ าตัว
ประชาชนอีกด้วย  - ใช้มาตรการควบคุมและตรวจสอบ เพ่ือปูองกันการทุจริตทางการทะเบียนและบัตรประจ าตัว
ประชาชน โดยนายทะเบียนท้องถิ่นตรวจสอบการปฏิบัติงาน (หลังการปฏิบัติงานแต่ละวัน) ด้วยตนเอง อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง ด้วยโปรแกรมการตรวจสอบและปูองกันการทุจริตทางการทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน
ในช่องทางระบบสารสนเทศ (MIS) ภายใน เครือข่ายกรมการปกครอง (Dopa Intranet) เข้าสู่โปรแกรมทาง
ช่องทาง http : intranet.dopa.go.th/padmic  นอกจากนี้ ยังมีการก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละ
กระบวนงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติเพ่ือให้บริการ ตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือ
ให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริต  
 
3. วัตถุประสงค์   

1. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ   
2. เพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานทะเบียนและบัตร

ประจ าตัว ประชาชน  
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   

ประชาชนผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน/มั่นใจในเรื่องความถูกต้องของระบบงาน
ทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ   

เทศบาลต าบลธาตุพนม 
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6. วิธีด าเนินการ   
1. ด าเนินการปฏิบัติงานบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน ให้ประชาชนได้ รับความพึง

พอใจโดย ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ   
2. ประเมินมาตรฐานงานทะเบียน/รายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรม   

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 
8. งบประมาณด าเนินการ   

ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบ    

ส านักปลัดเทศบาลต าบลธาตุพนม  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

1. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ   

2. ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในการด าเนินงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน  
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 

1. ชื่อโครงการ  :   โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
 

2. หลักการและเหตุผล 
เทศบาลต าบลธาตุพนม  มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจ

หน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้น  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง 
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น เทศบาลในฐานะผู้
ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชน
มากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึง
ความ พึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ ของเทศบาล
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ ความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากเทศบาล  เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความ
พึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา   
 
3. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ   
2. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ โดย

ยึดประโยชน์สุขของประชาชน   
3. เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ   
4. เพ่ือเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน  

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   

จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี  
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5. พื้นที่ด าเนินการ   
เขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลธาตุพนม  

 
6. วิธีด าเนินการ   

1. ขออนุมัติด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่จังหวัด   
2. ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่ก าหนด   
3. สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ   
4. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน   
5. ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ   
6. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน   

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – ๒๕๖๔  
 
8. งบประมาณด าเนินการ   

จ านวน  ๑๐,๐๐๐.-บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 
9. ผู้รับผิดชอบ    

ส านักปลัดเทศบาลต าบลธาตุพนม  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

1. ผลผลิตผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล    
2. ผลผลิต  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80   - การให้บริการสาธารณะมี

ความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน   
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ล าดับที่  ๑ 
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้
มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าว  อย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น  เพ่ือให้การประเมินบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมี
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการ  ของประชาชนได้
อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  

เทศบาลต าบลธาตุพนม  จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือ
การบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ  เพ่ือให้การอ านวยความสะดวก 
และตอบสนองความต้องของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546  จึงก าหนดมาตรการปรับลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การปรับปรุงภารกิจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน   
 
3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็ว  และอ านวยความสะดวกประชาชนในการให้บริการประชาชน 
 2. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถด าเนินการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้การบริการมี
ความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 3. เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในงานบริการประชาชนโดยตรง 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   

ประชาชนผู้มารับบริการ  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ    

เทศบาลต าบลธาตุพนม 
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6. วิธีด าเนินการ 
 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน   

1. มีการมอบอ านาจ มีการแต่งตั้งคณะท างาน มีการใช้เทคโนโลยี         
2. มีการมอบอ านาจการตัดสินใจ ในการพิจารณา การสั่งการ การอนุญาต อนุมัติ หรือปฏิบัติราชการใน

เรื่องการให้บริการประชาชน  
3. มีการจัดท าแผนภูมิลดขั้นตอนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

 การปรับปรุงภารกิจ  มีการเพิ่มบริการการจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์  2499  
 การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  

1. มีการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการ   
2. มีการจัดบริการอ านวยความสะดวกในส านักงานโดยจัด 

 - เก้าอ้ีรองรับการบริการอย่างเพียงพอ 
 - ปูายบอกการบริการอย่างชัดเจน 
 - มีแบบค าร้องพร้อมตัวอย่าง 
 - มีจุดประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่อยู่ประจ า 
 - มีบริการนอกเวลาราชการในวันหยุด และบริการช่วงพักเท่ียง 
 - มีน้ าดื่ม นิตยสาร เครื่องรับโทรทัศน์ ระบบอินเตอร์เน็ต  
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ     

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖๒ – ๒๕๖๔ 
 
8. งบประมาณด าเนินการ    

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัดเทศบาลต าบลธาตุพนม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์    
 ๑. ประชาชนที่มาขอรับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดต่อการได้รับการบริการ  

๒. พนักงานเทศบาลต าบลธาตุพนม และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลธาตุพนมมีความตระหนัก  และ
มีจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และประทับใจประชาชนเพิ่มมากขึ้น 
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ล าดับที่  ๑ 
2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ

ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น เพ่ือ
เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้องมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
สั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 2. เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

3. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
 
4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลธาตุพนม 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ แต่งตั้ง ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืน
ใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือกระจายอ านาจในการตัดสินใจ 

2. แจ้งเวียนผู้รับมอบอ านาจและทุกหน่วยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับทราบ  
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ เปิดเผยต่อ

สาธารณชน  
 4. ผู้รับมอบอ านาจรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับมอบมายในทุกเดือน  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลธาตุพนม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น 
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ล าดับที่  ๑ 

๒.๔  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์

๒.๔.๑  ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งและการด าเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถาบันครอบครัวถือเป็นรากฐานส าคัญของประเทศในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจการเมือง           
ให้เข้มแข็ง ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ที่ระบุให้รัฐต้องคุ้มครอบและพัฒนาเด็ก เยาวชน 
ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงชาย ที่เน้นการสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเข้มแข็งสถาบันครอบครัว เป็นสถาบัน
แกนกลางของสังคมไทย ซึ่งเป็นหลักที่เป็นรากฐานส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของครอบครัว จากสภาพสังคมใน
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของครอบครัวและน าไปสู่ปัญหาของสังคม
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความรุนแรงของครอบครัว ปัญหายาเสพติด ปัญหาครอบครัวยากจน ปัญหาเอดส์ ปัญหา
ผู้สูงอายุ หากครอบครัวไม่เข้มแข็งพอ การปกปูองคุ้มครองสมาชิกให้รอดพ้นจากภัยรอบด้าน จะท าได้ยาก และ
สภาพปัญหาสังคมก็นับวันรุนแรงเพิ่มมากขึ้น การจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะให้
คนในชุมชน มีโอกาสบริหารจัดการทั้งด้านการพัฒนาปูองกัน และแก้ไขปัญหาครอบครัวชุมชน 
 

3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน โดยมีบทบาทและภารกิจที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาให้แก่ครอบครัวในชุมชน โดยสร้างความตระหนัก และผลักดันครอบครัวให้
มีบทบาท และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วม 
 2. เพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการพัฒนาสถาบันครอบครัวในลักษณะบูรณาการจากทุกภาค
ส่วนสังคม และส่งเสริมให้ชุมชนมีศูนย์รวมในการพัฒนาสถาบันครอบครัว ที่มีการจัดการบริหารการจัดการโดย
ชุมชนในรูปของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
 3. เพ่ือสร้างโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัว ที่จะน าไปสู่ความ
เข้มแข็งของชุมชนในการบริหารงาน และแก้ไขปัญหาสังคมท่ียั่งยืนต่อไป 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
 ๑. ครอบครัวน าร่องท่ีพร้อมด าเนินการเป็นครอบครัวต้นแบบในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อยู่เย็นเป็นสุขหมู่ละ ๓ ครอบครัว จ านวน ๑๔ ชุมชน รวม ๔๒ ครอบครัว 
 ๒. มีคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับหมู่บ้าน/ต าบล 
 ๓. มีเครือข่ายครอบครัวในเขตเทศบาลต าบลธาตุพนม 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ    
เทศบาลต าบลธาตุพนม  
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6. วิธีด าเนินการ 
 การด าเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน มีกิจกรรม ดังนี้ 
  กิจกรรมที่ ๑ ประชุมทีมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับต าบล 
  กิจกรรมที่ ๒ การจัดเวทีประชาคม เพ่ือคัดเลือกคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและ
สร้างเครือข่ายครอบครัว 
  กิจกรรมที่ ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
  กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนค้นหาครอบครัวเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ     
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๒ – ๒๕๖๔ 

 

8. งบประมาณด าเนินการ    
 จ านวน  ๑๐,๐๐๐.-บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 

9. ผู้รับผิดชอบ    
กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลต าบลธาตุพนม 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์    
 1. ท าให้เกิดการประสานความร่วมมือในการพัฒนาสถาบันครอบครัวในชุมชนที่มีการจัดการโดยชุมชน 
 2. เกิดครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อย่างน้อย ๔๒ ครอบครัว 
 ๓. ท าให้ชุมชนได้เรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัว ที่จะน าไปสู่ความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการบริหารงาน และแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป 
 ๔. ครอบครัวทุกครอบครัวจะเป็นหน่วยงานพ้ืนฐานที่เป็นภูมิคุ้มกันปัญหาสังคม แก่สมาชิกทุกวัยใน
ครอบครัว และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมของตนเองและชุมชน โดยยึดหลักการพ่ึงตนเอง  
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ล าดับที่  ๑ 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชน
และองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน าในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 เทศบาลต าบลธาตุพนม  จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือน าผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ
ในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคล
อ่ืนในชุมชน 
 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร 
 2. เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาล
ต าบลธาตุพนมน ตระหนักถึงความการเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และการมีจิตสาธารณะ 
 3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
  
4. เป้าหมาย 
 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลต าบลธาตุพนม 
 - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมน 
 
5. สถานที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลธาตุพนม 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 2. ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 3. จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
 4. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 6. สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
 
 



  หน้า65  
  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลต าบลธาตุพนม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. การยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์ จิตสาธารณะหรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมของหน่วยงาน 
 2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลธาตุพนม มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็น
คุณค่าของบุคคลที่เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  หน้า66  
  

ล าดับที่  ๑ 

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลด ารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่  พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการบริโภคโดย
อาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร 
พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้
ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ต้อง
หันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้ ว
กินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิด
ประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย 
และท่ีส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจาก
การบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 เทศบาลต าบลธาตุพนม  ไดเ้ล็งเห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและ
ต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะ
เกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุน
และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดท ากิจกรรม  เชิดชูเกียรติประชาชนผู้
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 
 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร ประจ า
ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 
 
4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลธาตุพนม 
 
5. สถานที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลธาตุพนม 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ าต าบล 
 2. ด าเนินคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่น้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
 3. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ  และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 

4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่
สาธารณชนต่อไป 
 5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
 กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลต าบลธาตุพนม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. จ านวนบุคคลที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  2. ขยายผลองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนในชุมชน 
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ล าดับที่  ๑ 

2.๕  มาตรการการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 

๒.๕.๑ ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   
มีคุณธรรม  จริยธรรม  และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น และการใช้
จ่ายงบประมาณในการด าเนินกิจการต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น การด าเนินการบริหาร
จัดการต่างๆ ต้องค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาข้อครหาใน
การทุจริตหรือด าเนินการไม่โปร่งใส ซึ่งสาเหตุการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิด
จากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและ
การรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร 
โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลธาตุพนม จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนด
แนวทางในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือเป็นการ
พัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้
สูงขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 2. เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือมาตรการและน าไปปฏิบัติ 
 3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  และพนักงานเทศบาลต าบลธาตุพนม  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
 เทศบาลต าบลธาตุพนม 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมหน่วยงานเพ่ือหาแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 

2. ก าหนดข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทาง
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร  

3. ประกาศให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
๔. ก ากับติดตามมาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  

 ๕. รายงานผลต่อผู้บริหาร เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคเป็นข้อมูลในการด าเนินการปรับปรุงข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการในปีต่อไป 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลธาตุพนม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

- ข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร 

- ลดข้อร้องเรียนของบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต 
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ล าดับที่  ๑ 

๒.๕.๒  มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด  อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
 
2. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลธาตุพนมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ กระจายอ านาจการตัดสินใจ ตอบสนองต่อการพัฒนาและให้บริการในการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลธาตุพนมจึงได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง ตามค าสั่งเทศบาลต าบลธาตุพนม 
 
3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลธาตุพนม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ กระจายอ านาจการตัดสินใจ  
 2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัว ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการ   
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   

พนักงานเทศบาลต าบลธาตุพนม  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ    

เทศบาลต าบลธาตุพนม 
 
6.วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีค าสั่งก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างโดยงานกฎหมายและ
คดี งานร้องทุกข์ร้องเรียน มอบหมายให้ นิติกร เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการตามระเบียบ กฎหมาย 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลธาตุพนม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์    
 สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
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๒.๕.๓  ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลธาตุพนม 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลธาตุพนมเป็นหน่วยงานราชการท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน มีอ านาจหน้าที่ในการ
ให้บริการประชาชน พัฒนาต าบล ในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องต่าง   
ให้แก่ประชาชน  
 ดังนั้น  เพ่ือเป็นการอ านวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพเทศบาลต าบลธาตุพนม จึงจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลธาตุพนมในการให้บริการประชาชน
ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้ค าปรึกษา กฎหมายและการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ท าให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงเป็นธรรม ได้โดยสะดวก รวดเร็วทั่วถึงและเท่าเทียมกันซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนตาม
หลักนิติธรรม นิติรัฐ  
 
3. วัตถุประสงค ์ 
 ๑. เพ่ือรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 2. เพ่ือสร้างความสะดวกในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้ประชาชน 
 3. เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลต่างๆ ของเทศบาลการรับเรื่อง
ร้องเรียนและการรับแจ้งปัญหาให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พ่อค้า  ประชาชน  นักเรียน  นักศึกษา  และกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อน 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ   

เทศบาลต าบลธาตุพนม  
 
6. วิธีด าเนินการ 
 ๑. การรับเรื่องร้องเรียน 

จัดท าบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท างานด าเนินการตรวจสอบและ
แจ้งแต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลธาตุพนมตรวจสอบข้อเท็จจริงด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ร้องเรียน
ร้องทุกข์และรายงานผลกลับมายังเพ่ือแจ้งตอบผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ต่อไปซึ่งระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่รับเรื่อง
ร้องเรียนจนถึงแจ้งผลด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทราบไม่เกิน๑๕วันท าการเว้นแต่กรณีเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์ซึ่งมีประเด็นที่ยุ่งยาก (แต่ทั้งนี้จะแจ้งให้ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทราบการด าเนินการในเบื้องต้น) 
 ๒. การตรวจสอบข้อมูล 
 - ผู้ร้องเรียนชุมชนสามารถตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือการไกล่เกลี่ยและแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ในทุก 
กระบวนงานมีช่องทางการร้องเรียนที่หลากหลายติดตามเรื่องได้ 
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 - ผู้ร้องเรียนสามารถขอใช้บริการในเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท าให้ปัญหาในชุมชนลดลงโดยไม่ต้อง
ด าเนินการทางกฎหมาย 
 3. ประสานส่งต่อหน่วยงานร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนม และสภาทนายความจังหวัด
นครพนม 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 
8. งบประมาณด าเนินการ  

จ านวน  20,000.-บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลธาตุพนม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  ประชาชนได้ความสะดวกในการร้องทุกข์ ร้องเรียน 
 2.  สามารถแก้ไขปัญหาร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มิติที่ ๓ การส่งเสรมิบทบาทและการมีส่วนรว่มของภาคประชาชน 
3.1  การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

ล าดับที่  ๑ 
 

3.1.1 การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชน 

 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.  2540 ก าหนดให้หน่วยของรัฐจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร
ภาครัฐไว้เผยแพร่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูหรือค้นคว้าได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ก าหนดเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
ด้านความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐผ่านการจัดระบบข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการให้ประชาชนทราบก็ต้องเผยแพร่ตามช่องทางที่กฎหมายก าหนดเพราะหน่วยงานถือเป็นหน่วยงานที่มี
กฎหมายและระเบียบเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการประจ าถือว่ามีพันธกิจส าคัญในการบริการประชาชน
ปัจจุบันจึงถูกบังคับด้วยกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เป็นความพยายามในการส่งเสริมให้การท างานของ
หน่วยงานภาครัฐเป็นที่ยอมรับจากประชาชนและทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาลกล่าวคือเพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีทั้งความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการท างานพร้อมๆกันไป 
 เทศบาลต าบลธาตุพนม จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชนเพ่ือพัฒนาสื่อใน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงการประชาสัมพันธ์และงานบริการต่างๆของ
เทศบาลต าบลธาตุพนม 
 
3. วัตถุประสงค์  
 ๑.เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลธาตุพนมให้ประชาชนได้รับ
ทราบอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. เพ่ือสร้างช่องทางการสื่อสารที่น าเทคโนโลยีมาปรับใช้อ านวยความสะดวกให้ประชาชนรับทราบข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลต าบลธาตุพนม 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลธาตุพนม จ านวน ๑๔ ชุมชน 

 
5. พื้นที่ด าเนินการ   

เทศบาลต าบลธาตุพนม  
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6. วิธีด าเนินการ 
 การจัดให้มีช่องทางประจ าส าหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของเทศบาล 
 ๑. มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ตามชุมชน/หมู่บ้านจ านวนชุมชนละ๑บอร์ด 
 ๒. จัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์คู่มือประชาชนจดหมายข่าวเผยแพร่หน่วยงานต่างๆหมู่บ้าน/ชุมชน 
 ๓. เผยแพร่รายงานประจ าปีซึ่งแสดงรายรับรายจ่ายและผลการด าเนินงานประจ าปี 
 ๔. หอกระจายข่าว/เสียงตามสายเพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดบริการร่วมเวทีประชาคมโดยชุมชน 
 5. เปิดช่องทางสายด่วนผู้บริหารในการรับแจ้งข่าวสารต่างๆและในกรณีฉุกเฉิน 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๒ – 256๔ 
 
8. งบประมาณด าเนินการ   

ไมใ่ช้งบประมาณ   
 
9. ผู้รับผิดชอบ   

กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลธาตุพนม  
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. เกิดการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรทุกภาคส่วนในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐจากการประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูล 
 ๒. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารหน่วยงานภาครัฐและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของภาคประชาชนใน
การติดตามผลการท างานหรือประพฤติมิชอบในการท างานของหน่วยงานภาครัฐ  
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ล าดับที่  ๑ 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 

ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล   

การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของ ราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการปูองกันมิ
ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน  
3. วัตถุประสงค์   

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและ พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไก ในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   

ประชาชนภายในเขตเทศบาล  
5. พื้นที่ด าเนินการ   

เทศบาลต าบลธาตุพนม 
6. วิธีด าเนินการ   

เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา
พัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการ
คลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของ เทศบาลxxx และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลxxx  
7. ระยะเวลาด าเนินการ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ   

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

กองคลัง เทศบาลต าบลธาตุพนม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน
ของเทศบาล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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ล าดับที่  ๑ 
 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ 
กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางเพื่อประชาชนเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงาน”  
 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้

หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ  ดังนั้น เทศบาลต าบลธาตุพนมจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของ
การเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อ
สังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูล
ตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลธาตุพนมได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  
 

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย   
3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน   
3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง  

 
5. พื้นที่ด าเนินการ   

เทศบาลต าบลธาตุพนม 
 

6. วิธีด าเนินการ   
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ - บอร์ด

หน้าส านักงานเทศบาล – บอร์ดประชาสัมพันธ์  ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุ
ชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชนสืบค้นได้เอง - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี - 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว - 
หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น - รายการ TV - รายการทาง Youtube ออนไลน์  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – ๒๕๖๔  

 

8. งบประมาณด าเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ  

  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลธาตุพนม  
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

ล าดับที่  ๑ 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการประชาคมการจัดท าแผนชุมชนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อพึ่งพากันเอง 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในกระบวนการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ไม่สามารถท าได้โดยการสร้างจากบุคคลภายนอกชุมชน หรือท า
โดยการสอนการฝึกอบรม เท่านั้น ชุมชนเข้มแข็งจะต้องมีกระบวนการในการจัดการของชุมชนมีการเรียนรู้ร่วมกัน 
มีกิจกรรม เพ่ิมคุณค่าทุนทางสังคมและเศรษฐกิจของคนในชุมชน ภายใต้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน 
เป็นเครือข่ายชุมชน และมีการพัฒนาออกไปนอกชุมชนในลักษณะสร้างความสัมพันธ์ ดังนั้นทุกชุมชน จึงต้ อง
ร่วมกัน “สร้างพลังชุมชน และใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน” 
 กระบวนการจัดท าแผนชุมชน เป็นกิจกรรมการพัฒนาที่เกิดขึ้น จากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันเพ่ือ
จัดท า แผนขึ้นมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง ให้เป็นไปตามความต้องการและ
สามารถ แก้ไขปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกันได้ โดยคนในชุมชนได้ร่วมกันคิด ร่วมก าหนดแนวทาง และกิจกรรม 
พัฒนาของชุมชน โดยยึดหลักการพ่ึงพาตนเอง ลดการพ่ึงพิงภายนอก ค านึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา    
วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลัก โดยการบูรณาการแผนชุมชน ด้วยวิธีการร่วมมือกันท างาน
ของหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาภายนอกชุมชนทุกภาคส่วน โดยยึดหลักการใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง ชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง ชาวบ้านเป็นเจ้าของเรื่อง และใช้กระบวนการจัดท าแผนชุมชนเป็นเครื่องมือด าเนินกิจกรรมพัฒนา ให้
เป็นไปตามความต้องการของชุมชน มากกว่าวัตถุประสงค์ของหน่วยสนับสนุน การบูรณาการ มีทั้งบูรณาการด้าน
กลไก บุคลากร กระบวนการ และเครื่องมือ แผนงานและงบประมาณ และเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลธาตุพนมต่อไป ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๑
๒๒๔ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๑๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และหนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙ รัฐบาลก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในการ
ส่งเสริมสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจกับแผนชุมชน และแผน
ระดับต่างๆในพ้ืนที ่
 ในการนี้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรอ านวยการบูรณาการทุกภาคส่วน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชน ทั้ง
ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และระดับเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งในการจัดท าแผนชุมชนหรือแผนพัฒนา
หมู่บ้าน หากหมู่บ้านใดมีแผนพัฒนาหมู่บ้านอยู่แล้ว ให้ด าเนินการทบทวนให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว เทศบาลต าบลธาตุพนม จึงได้จัดท าโครงการประชาคมการ
จัดท าแผนชุมชนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือพ่ึงพากันเองขึ้น เพ่ือรับฟังข้อมูล ความเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาต่างๆ 
และแนวทางแก้ไขร่วมกัน อันจะน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
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3. วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือให้ชาวบ้านซึ่งเป็นเจ้าของชุมชน ก าหนดแผนงานพัฒนาชุมชนด้วยชุมชนเอง 
 2. เพ่ือให้เกิดกระบวนการในการจัดการชุมชน มีการเรียนรู้ร่วมกันเพิ่มคุณค่าทางสังคมและลงทุนทาง
เศรษฐกิจ เพื่อน าไปสู่การวางแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน 
 3. เพ่ือให้ชุมชนได้มีเปูาหมาย แนวทางท่ีชัดเจนในการพัฒนาให้ชุมชนอยู่ดีมีสุขในทุกด้าน 
 ๔. เพ่ือให้เกิดการบูรณาการแผนชุมชนร่วมกันทุกภาคส่วนโดยมีแผนรองรับการสนับสนุนจากภายนอกได้
อย่างครอบคลุมทั่วถึง 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๑. จัดประชุมประชาคมทุกชุมชนในระดับเทศบาล จ านวน ๑๔ ชุมชนๆละประมาณ ๕ คน 
 ๒. หน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการ ประมาณ ๓๐ คน 
 ๓. ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประมาณ ๓๐ คน 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ   

เทศบาลต าบลธาตุพนม จ านวน  ๑๔ หมู่บ้าน 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 การจัดท าแผนชุมชนเริ่มจากการด าเนินงานดังนี้ 
 ๑. การเตรียมความพร้อมของบุคคล ได้แก่ 
  ๑) ทีมงานผู้ส่งเสริม (กระบวนการ) ภายในชุมชน/คณะกรรมการชุมชนหมู่บ้าน 

  ๒) ทีมงานผู้ส่งเสริมภายนอกชุมชนหรือผู้ส่งเสริมกระบวนการ (Facilitators) 
  ๓) แกนน าชุมชนในการขับเคลื่อนการท าแผนชุมชน เช่น ผู้น ากลุ่มองค์กร กลุ่มอาชีพ ปราชญ์
ชุมชน หัวหน้าคุ้ม ฯลฯ เพื่อประชุมวางแนวทางการจัดท าแผนชุมชน 

 ๒. เตรียมความพร้อมข้อมูลและพื้นที่ 
  ๑) ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูล จปฐ. กชช.๒ค หรือข้อมูลสภาพชุมชนด้านต่างๆ เช่น สาธารณสุข เกษตร 
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ข้อมูลรายรับรายจ่ายของครัวเรือน ฯลฯ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ร่วมกัน 

  ๒) พ้ืนที่ หมายถึง ศักยภาพของหมู่บ้านที่มีความพร้อมในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ทุนทางสังคม คือ
ภูมิปัญญา บุคคล ทุนทางเศรษฐกิจ เช่น ทรัพยากร,การประกอบอาชีพ ฯลฯ เพ่ือให้ทราบในสิ่งที่จะเอ้ือต่อการ
วางแผนของชุมชน 

 ๓. แนวทางการจัดท าแผนชุมชน  ใช้เวทีประชาคมประชุมแกนน าเพ่ือวางแนวทาง จุดประกายความคิด 
สร้างความม่ันใจ และด าเนินการใช้กระบวนการชุมชนในการจัดท าแผนโดย 

  ๑) จัดเวทีทบทวนแผน (ในกรณีที่ชุมชนมีแผนอยู่แล้ว) 
  ๒) แกนน าชุมชนและทีมงานเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกันส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 

  ๓) แกนน าชุมชนจัดเวทีประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน วิเคราะห์ข้อมูล ระบุปัญหา สาเหตุก าหนด
แนวทางหรือทางเลือกในการแก้ไขปัญหาหรือก าหนดแนวทางพัฒนา 

  ๔) แกนน าชุมชนจัดเวทีท าแผน โดยความร่วมมือของสมาชิกในชุมชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม 
การเรียนรู้และการพ่ึงตนเองเป็นส าคัญ โดยก าหนดเป็นกิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้เอง และกิจกรรมที่ต้อง
ประสานความร่วมมือกับภาคีการพัฒนาท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด และอ่ืนๆ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ       
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

8. งบประมาณด าเนินการ   
จ านวน 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) 

 
9. ผู้รับผิดชอบ   

กองสวัสดิการสังคม และ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลธาตุพนม  
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ได้ข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 
 2. กลุ่มแกนน า องค์กรชุมชน เทศบาล ส่วนราชการ มีความเข้าใจสภาพที่แท้จริงของชุมชนทั้งในแง่
ปัญหา โอกาส และข้อจ ากัด 
 ๓. ผู้ร่วมเวทีตระหนักและเกิดความส านึกร่วมในการที่จะร่วมแก้ปัญหาของชุมชนและมีความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพชุมชนที่มีอยู่ 
 ๔. กระตุ้นให้ประชาชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน ได้คิดพ่ึงตนเอง เห็นความสัมพันธ์ของตัวเองครอบครัว กลุ่ม
ชุมชนในแง่มุมและมิติต่างๆ มากขึ้น 
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ล าดับท่ี  ๑ 
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการก าหนดขั้นตอน  กระบวนการ  เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน  
 
2. หลักการและเหตุผล 

เทศบาลต าบลธาตุพนม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญ  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวย
ความสะดวกและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลธาตุพนม จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ  
 
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็น ข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  

3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาลxxx   
3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี  

 
4. เป้าหมาย   

ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้
เสียที่ เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้  
 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลธาตุพนม 
 
๖. วิธีด าเนินการ   

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน   
3. น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและ

เร่งด่วน   
4. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ  
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ   
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง

ทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้    
1. ส านักงานเทศบาลต าบลธาตุพนม   
2. ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๕๔-๑๓๐๔ ทางโทรสารหมายเลข ๐-๔๒๕๔-๑๓๐๔ ต่อ ๒๑๑ 
๓. ทางเว็บไซต์   www.thatphanom.go.th 
4. ทางไปรษณีย์  

 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลธาตุพนม  
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

1. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการ สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลธาตุพนม  

2. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์   
3. แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ  ภายใน 15 วัน 
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ล าดับที่  ๑ 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 

1. ชื่อโครงการ : การแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญแบบมีส่วนร่วม 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปัจจุบันบ้านเมืองมีการเจริญเติบโตทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนอยู่อาศัยกันหนาแน่นขึ้นมีการ
ประกอบอาชีพให้ครอบครัวมีฐานะ หรือมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ครอบครัวมีลักษณะครอบครัวเดี่ยวต่างจากอดีต
ซึ่งเป็นครอบครัวขยาย จากการขยายตัวของอาคารบ้านเรือน วิถีชีวิตที่ต่อสู้ แข่งขัน ท าให้มีการกระทบกระทั่ง
ทะเลาะเบาะแว้งมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่อง “เหตุเดือดร้อนร าคาญ” ที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจ าวัน หรือการ
ประกอบอาชีพ การด าเนินการแก้ไขปัญหาให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝุายจ าเป็นต้องน าหลักธรรมมาภิบาล หรือ
การบริหารจัดการที่ดี ( Good Governance ) มาใช้ทั้งหลักกฎหมาย,หลักความโปร่งใส,หลักความรับผิดชอบ 
โดยเฉพาะหลักการมีส่วนร่วม จากภาคประชาสังคม หรือภาคประชาชน เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด  
ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ร่วมแก้ไข 
 ดังนั้น  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมจึงได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญแบบมีส่วนร่วมข้ึน 
 
3. วัตถุประสงค ์ 
 ๑. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ หลักธรรมาภิบาลและน ามาประยุกต์ในการปฏิบัติงานในการแก้ไข
ปัญหาเดือดร้อนร าคาญให้เกิดความเป็นธรรม และพึงพอใจกับทุกฝุาย 
 2. เพ่ือให้ภาคประชาชนหรือประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ ทั้งร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ  
ร่วมแก้ไข เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 3. เพ่ือให้ผู้ไดร้ับความเดือดร้อนได้รับความเป็นธรรม 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ภาคประชาชน,ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลธาตุพนม 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ   

พ้ืนที่รับผิดชอบในเทศบาลต าบลธาตุพนม  
 
6. วิธีด าเนินการ 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงเป็น
ธรรมแก่ทุกฝุาย 
 ๒. เสนอความเห็นให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา ด าเนินการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
 3. ติดตาม ตรวจสอบ แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบการด าเนินงานทุกระยะ 
 ๔. รายงานผลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ - 2564 

 
8. งบประมาณด าเนินการ  

จ านวน 20,000 บาท  (สองหม่ืนบาทถ้วน) 
 
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลธาตุพนม  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  เจ้าหน้าที่และภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล 
 2.  ผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญ และผู้ได้รับความเดือดร้อนร าคาญ ยอมรับและพอใจในการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที ่
 ๓. การแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบได้ 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ล าดับที่  ๑ 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
  
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ  ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลต าบลธาตุพนมในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลต าบลธาตุพนม โดยกอง วิชาการ
และแผนงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลธาตุพนมขึ้น  
 

3. วัตถุประสงค์   
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความ

คิดเห็นในการ จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลและแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลให้สอดคล้องกับประเด็น
หลักการพัฒนาที่ ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และ
สุจริต  
 

4. เป้าหมาย 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  

 

5. พื้นที่ด าเนินการ   เทศบาลต าบลธาตุพนม  
 

6. วิธีด าเนินการ   
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล  

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ   
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ 

ก าหนด  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่ก าหนด  
 

8. งบประมาณด าเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลธาตุพนม  

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
เทศบาลต าบลธาตุพนมมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  เพ่ือเป็นองค์กรในการยก

ร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลและร่างแผนพัฒนาสี่ปี   เพ่ือใช้เป็นแผนในการพัฒนา                
ตามความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาล ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญใน
การต่อต้านการทุจริต 
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ล าดับที่  ๑ 
3.3.๒ ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ 
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมา
ใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป 
 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จึงด าเนินการกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วม
ปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
 3. เพื่อเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลธาตุพนม 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 3. จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
 4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผู้แทนสมาชิกสภา     2  คน 
  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน 
  (4) ปลัดเทศบาล      เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหน้าส านักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (6) หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีละ 2 ครั้งเป็นอย่าง

น้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
 

 5. ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 6. การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 7. การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
 8. การติดตามและประเมินผล 
 9. การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณา เพ่ือปรับปรุง
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25562 - 2564 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลธาตุพนม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
 ๒. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการ
ต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ 
4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 

ล าดับที่  ๑ 
๔.๑.๑  มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน 

 

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในหน่วยงาน  
 
2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิมมูลค่า
ขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝุายบริหาร ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการท างานเพ่ือเพ่ิ ม
ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกท้ังยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่
แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่
ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือ
จะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ 
ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
 
3. วัตถุประสงค ์

๑.เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ปูองกันการประพฤติ
มิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

๒. เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

๓. เพ่ือน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและปูองกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของ
ความส าเร็จของงาน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
6. วิธีการด าเนินการ 
 1. จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยก าหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และให้มี
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
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 2. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ 
 3. สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และปูองกันการทุจริต รวมทั้งเพ่ือ
เพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงาน  และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 
 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลธาตุพนม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ๒. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ๓. มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การปูองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 4. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 ๕. เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ 
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ล าดับที่  ๑ 
๔.๑.๒  มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมวางระบบควบคุมภายใน 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายใน เป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารทั้งภาครัฐ
และเอกชน เป็นกระบวนการที่ช่วยเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้หน่วยงานบรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การควบคุมภายในต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ นอกจากจะช่วยให้หน่วยงานมีระบบการ
ควบคุมภายในที่ดีแล้ว ยังส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดีอีกด้วย กลไกภายนอกและกลไก
ภายในที่ใช้ในการพัฒนาการควบคุมภายในประกอบด้วย 
 องค์กรภายนอก – องค์กรที่ก ากับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ส านักนายกรัฐมนตรี 
 องค์กรภายใน ได้แก่ คณะกรรมการบริหารและฝุายบริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานย่อยและผู้ปฏิบัติ    
ผู้ตรวจสอบภายใน วิธีการควบคุมและเครื่องมือที่ใช้ 
 
3. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลธาตุพนมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๒. เพ่ือปูองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในเทศบาลต าบลธาตุพนม 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   

บุคลากรของส่วน/ส านัก ในเทศบาลต าบลธาตุพนมและข้าราชการฝุาย 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลธาตุพนม  
 
6. วิธีด าเนินการ 

๑. ก าหนดให้มีมาตรฐานการควบคุมภายในของหน่วยงาน  
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน เกี่ยวกับการควบคุมภายในทุกส่วนราชการ 
๓. จัดท าแผนการควบคุมภายใน ด าเนินการตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตาม

องค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมิน
ความเสี่ยง กิจกรรมควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามประเมินผล และการรายงาน            
ผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน 90 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ  

๔. ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๕. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมการควบคุมภายในทุกส่วนราชการ 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ     

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – 256๔ 
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8. งบประมาณด าเนินการ   
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 
9. ผู้รับผิดชอบ  

ทุกส่วนราชการในเทศบาลต าบลธาตุพนม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

ทุกส่วนราชการในเทศบาลต าบลธาตุพนม มีการบริหารกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นเครื่องมือในการปูองกันการทุจริต 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติ  หรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

ล าดับที่  ๑ 
 ๔.๒.๑  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคล  เกี่ยวกับการ
บรรจุ  แต่งตั้ง  โอน  ย้ายข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารงานบุคคล  การแต่งตั้ง  โอน   

 ย้ายข้าราชการ พนักงาน  ลูกจ้าง 
 
2. หลกัการและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
ก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานใน
องค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 เทศบาลต าบลธาตุพนม  จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล เพ่ือเกิดการมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง 
การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่าง
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 2. เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การโอน 
ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลธาตุพนม 
6. วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในชุมชนทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
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 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลต าบลธาตุพนมได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
 - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
 - น าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติ งาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น 
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 - น าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
 - นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลธาตุพนม 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยให้น าผลการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 

๒. มีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารงานบุคคลต่อ
สาธารณชน 
และสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าว 
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ล าดับที่  ๑ 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน 

การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการตรวจสอบงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของเทศบาล 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 การเบิกจ่ายเงินของเทศบาลต าบลธาตุพนม  เป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
หน่วยงาน  เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจาก
คลังของเทศบาลต าบลธาตุพนมได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลก็เช่นเดียวกันต้องมีการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัดกิจกรรม
การตรวจสอบงบประมาณรายรับ-จ่ายเงินของเทศบาลต าบลธาตุพนม เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการ
บริหารงบประมาณของเทศบาล ส่งผลให้เกิดการใช้งบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้   
 
3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณของเทศบาล 
 2. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายของเทศบาลต่อ
สาธารณชน 
 
4. เป้าหมาย 
 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลธาตุพนม 
 
6. วิธีการด าเนินการ 
 - รวบรวมข้อมูลบริหารงบประมาณ เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง 
ประกาศก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 
ประกาศรายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยก าหนดให้มีภาคประชาชนเข้า
ร่วมสังเกตการณ ์
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
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 - สรุปผลการรับ-จ่ายเงินของเทศบาลให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  เทศบาลต าบลธาตุพนม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายของเทศบาลต าบล             
ธาตุพนม ต่อสาธารณชน  และมีช่องทางการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ร้องขอ 
 2. ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการด าเนินการโครงการ การรับจ่ายเงินของ
เทศบาลต าบลธาตุพนมท าให้เกิดความโปร่งใส  
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ล าดับที่  ๑ 

๔.๒.๓  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแล  การจัดหาพัสดุ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการท างานของเทศบาล                   
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ “มาตรา ๙ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้   ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนด 
 (๑) แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ 
 (๒) คู่มือหรือค าสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 
 (๓) มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ให้ระบุ
รายชื่อรายงานทางวิชาการรายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย 
 (๔) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนดบุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามย่อมมี
สิทธิเข้าตรวจดูขอส าเนาหรือขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ในกรณีที่สมควร
หน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ในการนี้
ให้ค านึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วยทั้งนี้เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน” 

จากพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการฯ ข้างต้น ส่วนราชการจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลต่าง
ให้ประชาชนได้รับทราบ ประกอบกับประชาชนได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการที่ เทศบาลได้จัดท าขึ้น 
เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ต าบล สามารถตรวจสอบได้และเป็นไปตามระเบียบที่
ก าหนดไว้ จึงเห็นควรที่จะต้องให้ภาคประชาชนเข้ามารับทราบข้อเท็จจริงต่างๆที่ เทศบาลได้ปฏิบัตินอกจากนี้
งบประมาณที่ได้รับยังเป็นงบประมาณแผ่นดินซึ่งเปรียบเสมือนสมบัติของส่วนร่วมจึงมีความจ าเป็นที่ต้องเป็น
หน่วยงานที่สามารถถูกตรวจสอบได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ 
 
3. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของ เทศบาล 
๒. เพ่ือให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีการประกาศสอบราคา/

ประกวดราคา ได้รับฟังแสดงความเห็นเกี่ยวกับโครงการ 
๓. ปลูกฝังการท างานแบบทีมงาน 
๔. ทุกขั้นตอนการท างานสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

พนักงานข้าราชการ  ลูกจ้าง  ประชาชน  เขตเทศบาลต าบลธาตุพนม จ านวน ๑๔ ชุมชน 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

เขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลธาตุพนม 
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6. วิธีด าเนินการ 
๑. มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ของอปท. ตามชุมชน/หมู่บ้านจ านวนชุมชนละ๑ บอร์ด 
๒. เผยแพร่รายงานประจ าปีซึ่งแสดงรายรับรายจ่ายและผลการด าเนินงานประจ าปี 
๓. หอกระจายข่าว/เสียงตามสายเพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปูาย

โครงการ ทั้งระหว่างด าเนินการ และเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ 
๔. ให้ภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นประชาคมในทุกโครงการ (ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
๕. การจัดแถลงข่าว/การจัดนิทรรศการในโครงการนโยบายส าคัญเพ่ือเชิญชวนให้ประชาชนรับทราบ

โครงการและร่วมกิจกรรม 
 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ โดยให้ทุกชุมชนแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
กับเจ้าหน้าที่รัฐ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ – 256๔ 
 
8. งบประมาณด าเนินการ   

จ านวน  ๓๐,๐๐๐.-บาท  (สามหม่ืนบาทถ้วน) 
 
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง เทศบาลต าบลธาตุพนม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. เกิดการบูรณาการหน่วยงานกับองค์กรทุกภาคส่วนในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตหน่วยงาน
จากการประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูล 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือปูองกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน โดยการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามหรือประพฤติชอบในหน่วยงาน 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
ล าดับที่  ๑ 

๔.๓.๑  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 การกระจายอ านาจเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะท าให้รัฐสามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงและตรง
ตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ซึ่งมิได้มีความหมายแค่การใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงเท่านั้น แต่หมายความรวมถึงการที่ประชาชน
ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ซึ่ง
การมีส่วนร่วมของประชาชนมีหลายระดับ ตั้งแต่ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบ เช่น 
การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่การเปิด
ซองสอบราคา จนถึงการตรวจรับการจ้าง ดังนั้นถ้าหากประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการตัดสินใจในการ
ด าเนินการต่างๆ ของท้องถิ่นแล้วจะท าให้บริการสาธารณะต่างๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนี้การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับทราบขั้นตอนการด าเนินงาน จะส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส มี
ความเป็นธรรม ลดการทุจริตคอรัปชั่น และความขัดแย้งในการท างาน   
 เทศบาลต าบลธาตุพนม เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในจัดท าบริการ
สาธารณะต่างๆ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่การเปิดซองสอบราคา จนถึงการตรวจรับการจ้าง เทศบาล
ต าบลธาตุพนม จึงจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างภาคประชาชนเพ่ือให้ ประชาชน 
มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ
หน้าที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจการจ้าง   
 2. เพ่ือสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  และประชาชนในเขตเทศบาลต าบลธาตุพนม จ านวน ๑๔ ชุมชน 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ   

เทศบาลต าบลธาตุพนม  
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6. วิธีด าเนินการ 
 จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  เกี่ยวกับระเบียบต่างๆ  ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
พัสดุ  งานจัดซื้อจัดจ้าง  โดยเฉพาะระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ และที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติหน้าที่ในรูปคณะกรรมการอื่นๆ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ     

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๒ – ๒๕๖๔ 
 
8. งบประมาณด าเนินการ   

จ านวน  20,000.-บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน)  
 
9. ผู้รับผิดชอบ   

กองคลัง  เทศบาลต าบลธาตุพนม  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  และประชาชน  มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย  และมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลธาตุพนม  รับทราบขั้นตอนการด าเนินงาน ท าให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้  มีความเป็นธรรม ลดข้อร้องเรียน  และการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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ล าดับที่  ๑ 
๔.๓.๒  ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

ตามกระบวนการ  และวิธีการที่กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลธาตุพนม  เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความ
พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าทีใ่นภารกิจการตรวจสอบการปฎิบัติงานของฝุายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา 
วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
เทศบาลต าบลธาตุพนมมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ของหน่วยงาน  ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง              
เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้หน่วยงานมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมี
ประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในหน่วยงานและลดการทุจริต 
 เทศบาลต าบลธาตุพนม  จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต 
คอรัปชั่น  ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร  
 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ฝุายบริหาร 
 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น  
 
4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุพนม 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลธาตุพนม 
 
6. วิธีการด าเนินงาน 
 1. จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 2. จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง  
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 3. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดท าแผนปฎิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  
 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลธาตุพนม 
 
10. ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอ านาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้
ถูกต้องไปตามระเบียบ กฎหมาย 
 2. สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
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4.4  การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน  (Community)  และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

ล าดับที่  ๑ 
๔.๔.๑  ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง  
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดให้
ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาใดๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบหรือขอดูได้ ณ ที่ท าการของส่วนราชการ นั้น  
 เทศบาลต าบลธาตุพนม เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในจัดท าบริ การ
สาธารณะต่างๆ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่การเปิดซองสอบราคา จนถึงการตรวจรับการจ้าง  และเพ่ือให้
เกิดความโปร่งใสส าหรับโครงการก่อสร้างของเทศบาล ที่มีค่างานตั้งแต่ 100,000 บาท  ขึ้นไป จะต้องติดแผ่น
ปูายในระหว่างด าเนินการก่อสร้าง (ปูายชั่วคราว) และปูายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ   (ปูายถาวร) ซึ่งมี
รายการตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบว่าการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  
 
3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของเทศบาลต าบลธาตุพนม  
 2. เพ่ือสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 งานโครงการก่อสร้างพ้ืนฐาน ในเขตเทศบาลต าบลธาตุพนม  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ   

เขตเทศบาลต าบลธาตุพนม  
 
6. วิธีด าเนินการ 
 ก าหนดมาตรการในการควบคุมโครงการก่อสร้างของ เทศบาล ที่มีค่างานตั้งแต่ 100,000 บาท  ขึ้นไป 
จะต้องติดแผ่นปูายในระหว่างด าเนินการก่อสร้าง (ปูายชั่วคราว) และปูายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ       
(ปูายถาวร) ซึ่งมีรายระเอียด ดังนี้ 1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 2. ป ระเภทและ
ชนิดของสิ่งก่อสร้าง 3. ปริมาณงานก่อสร้าง 4. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับจ้าง 5. ระยะเวลาเริ่มต้น 
และระยะเวลาสิ้นสุด รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 6. วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้หรือเงินที่ได้รับ  7. ราคากลาง
ค่าก่อสร้าง 8. วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 9. ชื่อกรรมการตรวจรับการจ้างและผู้ควบคุมงาน
พร้อมหมายเลขโทรศัพท ์ และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งการเข้าท างาน และแจ้งวันเวลาสถานที่ การตรวจรับ
การจ้าง ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ     
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖๒ – ๒๕๖๔ 

 
8. งบประมาณด าเนินการ   

ไมใ่ช้งบประมาณ   
 
9. ผู้รับผิดชอบ   

กองช่าง เทศบาลต าบลธาตุพนม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลธาตุพนม รับทราบขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ท าให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีความเป็นธรรม ลดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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ล าดับที่  ๑ 
๔.๔.๒  บูรณาการทุกภาคสว่นเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการทุจริตโดยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริต 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยรัฐบาลได้ประกาศนโยบายในด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐ  ปัจจุบันประเทศ
ไทยมีการเจริญเติบโตทางสังคม เศรษฐกิจ และกระแสโลกาภิวัตน์ ที่ส่งผลต่อการ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว   
ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ จึงท าให้ กระบวนการพัฒนาการด้านต่าง ๆ 
ของประเทศขาดความสมดุล และก่อให้เกิดสภาพปัญหาที่ต่อเนื่องเกี่ยวพัน หลายด้าน โดยเฉพาะปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงของ
ประเทศ รัฐบาลจึงได้แถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต่อ รัฐสภา โดยถือว่า “ การแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่น “ เป็นนโยบายหลักที่ส าคัญของรัฐบาลในการบริหาร ราชการแผ่นดิน ประกอบกับการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐ จะเป็นกลไกที่ส าคัญในการประสานความ
ร่วมมือในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐ รวมถึงปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม จึงมีการก าหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วยการ ปูองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือด าเนินการ
ให้เป็นรูปธรรม  
 เทศบาลต าบลธาตุพนม  จึงเห็นสมควรก าหนดมาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะระบบการปฏิบัติงานที่มีลักษณะที่
ล่อแหลมหรือมีการทุจริตได้ง่าย จึงต้องจัดท าแผนงานหรือมาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น  
 
3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือให้เทศบาลต าบลธาตุพนม มีมาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
 2. เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง มีจิตส านึกที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และมีวินัย                
เป็นราชการที่ใสสะอาด ร่วมกันสร้างศักยภาพขององค์กร 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลต าบลธาตุพนม พนักงานจ้าง 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ   

เทศบาลต าบลธาตุพนม  
 
6. วิธีด าเนินการ 

1. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปูองกันการทุจริต และแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตประจ าปีงบประมาณ  เพ่ือให้การด าเนินการตามแนวทางยุทธศาสตร์การปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลต าบลธาตุพนม 

2. ประกาศใช้แผนปูองกันการทุจริตและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 3. รายงานผลการด าเนินงานตามแผน วิเคราะห์ทบทวนหาข้อบกพร่องเพ่ือแก้ไขปรับปรุงทุกปี  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ     
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖๑ – ๒๕๖๔ 

 
8. งบประมาณด าเนินการ   

ไมใ่ช้งบประมาณ   
 
9. ผู้รับผิดชอบ   

กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลธาตุพนม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  มีมาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ท าให้
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีความเป็นธรรม ลดการทุจริตคอร์รัปชั่น 


