


 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันทจุริต 
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  

 (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
 

 

 

 

 

 

          
 

เทศบาลต าบลธาตุพนม 
อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพน





 

 

 

ค าน า 

                    เทศบาลต าบลธาตุพนมได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานในการปูองกัน
การทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดจนแสดงให้เห็นถึง
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อ
การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะ
ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาในการท างานของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น 
 เทศบาลต าบลธาตุพนมได้พัฒนาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยน าหลักธรรมาภิบาลส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเ นินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
 

 ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน เปูาหมาย และประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 

 ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการใน 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมทั้งสิ้นจ านวน ๓๑ โครงการ ดังนี้ 
  มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จ านวน ๑๐ โครงการ 
  มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จ านวน ๑๓ โครงการ 
  มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จ านวน ๓ โครงการ 
  มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 
๕ โครงการ 
 ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 เทศบาลต าบลธาตุพนมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลต าบลธาตุพนม จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะน าไปสู่เปูาหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ก าหนดไว้ว่า           
“ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 



 

 

 

สารบัญ 

 

 หน้า  

ค าน า   

ส่วนที่ 1 บทน า    1 - ๕ 

  1. การประเมินความเสี่ยงการทจุริต   
  2. หลักการและเหตุผล    
  3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  
  4. เปูาหมาย  
  5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต        ๖ - ๑๑ 

  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ แยกตาม 4 มิต ิ

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ                                     ๑๒ – ๗๗ 
  

ภาคผนวก 
    ประกาศเทศบาลต าบลธาตุพนม เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส เทศบาลต าบลธาตุพนม  (พ.ศ.2566 - 2570)   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๑- 

  ส่วนที่ 1 
         บทน า 

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร 
ล าดับ 

ที ่
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 
ประเด็นความเสี่ยงการ

ทุจริต 
Risk 

Score 
มาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
1 การบริหารงานของ

หน่วยงาน และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. ผู้บริหารด าเนินการตาม
น โ ย บ า ย ข อ ง ต น เ อ ง 
แทรกแซงการปฏิบัติ งาน
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2. บุคลากรของหน่วยงาน
ปฏิบั ติ ตามนโยบายของ
ผู้ บ ริ ห า ร  โ ด ย ไ ม่ มี
กฎระเบียบรองรับ 

3. บุคลากรของหน่วยงาน
ไม่ ให้ความส าคัญกับการ
ปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัว
มาท าที่ท างาน ขาดความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน 

ปานกลาง 1. โครงการส่งเสริมการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อปูองกันการ
ทุจริต 

2. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการ
น า ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
บริหารงานของผู้บริหารด้วยการจดัท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

3. มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปู อ งกั นกา รทุ จ ริ ต เพื่ อยกร ะดั บ
คุณธรรมและความโปร่งใส 

4. โครงการพัฒนาความรู้ด้าน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรของ
หน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

5. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมของระบุช่ือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้าน
การทุจริต 

7. มาตรการประเมินความคุ้มค่าใน
การบริหารงานของหน่วยงาน 

2 การบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย 
โ อ น  เ ลื่ อ น ต า แ ห น่ ง /
เ งิ น เ ดื อ น  แ ล ะ ก า ร
มอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม 
เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการ
เรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการ
แต่งตั้งหรือเลื่อนต าแหน่ง 

ปานกลาง 1. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหาร
และพัฒนาทรั พย ากรบุ คคลแก่
สาธารณะ 

2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 

3. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ



 

 
ล าดับ 

ที ่
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 
ประเด็นความเสี่ยงการ

ทุจริต 
Risk 

Score 
มาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

4. มาตรการน าผลการประเมินความ
พึ ง พอ ใ จ ขอ งป ร ะ ช าชน ใน ก า ร
ให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อน
เงินเดือน ของบุคลากร 

 

 

 

3 ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น 
งบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ้าง การบริหารพัสดุ และ
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

1 .  ก า ร บริ ห า ร ก า ร เ งิ น 
งบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่
เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ ที่
เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่
เกิดประโยชน์กับราชการ  

 

 

 

 

 

2. น าทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วน
ตน 

สูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปานกลาง 

 

  

 

1. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

2. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด
จ้างประจ าปี 

3. มาตรการปูองกันผลประโยชน์    
ทับซ้อนของหน่วยงาน 

4. มาตรการปูองกันการใช้จ่าย
ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ไ ม่ ส ม ค ว ร  ผิ ด
วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 

๕. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

๖. โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

4 การให้บริการสาธารณะ/
บริการประชาชน 

1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน
ตามล าดับ อันเนื่องมาจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ
การให้สิทธิพิเศษแก่คนบาง
กลุ่ม หรือมีการติดสินบน
เพื่อให้ได้คิวเร็วข้ึน 

สูง 1. มาตรการ NO Gift Policy 

2. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 



 

 

ล าดับ 
ที ่

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

2. มีการเรียกรับเงินพิเศษ
จ า ก ผู้ ข อ รั บ บ ริ ก า ร
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
ป ก ติ  เ พื่ อ แ ล ก กั บ ก า ร
ให้บริการ หรือการพิจารณา
อนุมัติอนุญาติ 

3. ให้บริการไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน เ ช่น  ใ ช้ เ วล า
ให้บริการนานกว่าที่ก าหนด
ไว้   

4. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน 
“บริการเป็นเลิศ” 

5. โครงการพัฒนาระบบการ
ให้ บ ริ ก า รประชาชนผ่ า นร ะบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 

6. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของหน่วยงาน 

 

2. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์

ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่
จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปูาหมายในการ
พัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุก
มิตแิละในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ก าหนดเปูาหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดตัวชี้วัดไว้
ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) 
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพ่ือให้บรรลุผล
ดังกล่าว จึงได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน 
ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก าหนด
ตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการ
ประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป   

 องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจ าปี 2564 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 35 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 โลก ซึ่งลดลงจากปี 2563 ย่อมสะท้อนให้ได้เห็น
ว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน  
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โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็น
กลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการ
ทุจริต น าเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว 
ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิด
ความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครองชุมชนของ
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลชนแดนจึงให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ควบคู่ไปกับการปูองกันการทุจริต โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตและน าไปสู่การปฏิบัติให้
มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลชนแดน      (พ.ศ. 2566 – 
2570) อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเปูาหมายของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศ
ไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/
หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน   

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
(1) เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลธาตุพนมต่อสาธารณชน  

  (2) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลชนแดนเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย 
โปร่งใส และตรวจสอบได้  

(4) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปูองกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต ให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลธาตุพนมที่มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง 
และลดการทุจริต 
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4. เป้าหมาย 

 (1) คดีทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลชนแดนลดลง ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2570  
 (2) องค์การบริหารส่วนต าบลชนแดนมีคะแนน ITA เพ่ิมขึ้นและผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนน
ขึ้นไป) ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ITA) /องค์การบริหารส่วนต าบลชนแดนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA (85 คะแนนขึ้นไป) และมีคะแนน ITA 90 คะแนนขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีท่ีผ่านเกณฑ์ ITAแล้ว) 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
จ านวนคดีทุจริตลดลง 
(ค านวณจากปี 2565) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 

คะแนน ITA 65 คะแนน 70 คะแนน 75 คะแนน 80 คะแนน 85 คะแนน 
 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
(1) ผู้บริหารเทศบาลต าบลธาตุพนมได้แสดงเจตจ านงสุจริตต่อสาธารณชน  

  (2) เทศบาลต าบลธาตุพนมมีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจิตส านึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) เทศบาลต าบลธาตุพนมมีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้  

(4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตของเทศบาลต าบลธาตุพนม 
(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลต าบลธาตุพนมที่มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง 

และลดการทุจริต 
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ส่วนที่ 2  
 แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลต าบลธาตุพนม  (พ.ศ.2566 - 2570) 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ(บาท) หมายเหตุ 

2566 2567 2568 2569 2570 
มิติที่ 1   

การสร้าง
วัฒนธรรม

สุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 การเสริมสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนั กแก่ บุ คล ากรทั้ ง
ข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่น 
และฝุายประจ าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๑.โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้
ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๒. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลธาตุ
พนม 
๓.เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน ที่จะไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันแห่ งผลประโยชน์หรื อการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔.โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อปูองกันการทุจริต 
๕.โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ
สุจริต 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 

 



 

 

1.2 การเสริมสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

๖.โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
๗.โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๘.โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการ
ทุจริต 

150,000 
 
 
150,000 
 
100,000 

150,000 
 
 

150,000 
 

100,000 

150,000 
 
 

150,000 
 

100,000 

150,000 
 
 

150,000 
 

100,000 

150,000 
 
 

150,000 
 

100,000 

 

1.3 การเสริมสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

๙.โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชนเทศบาลต าบลธาตุพนม 
๑๐.โครงการส่งเสริมกิจการพัฒนาสภาเด็ก
และเยาวชนเรียนรู้การมีจิตสาธารณะท า
ความดีช่วยเหลือ รับผิดชอบสังคมร่วมกัน 

50,000 
 

40,000 

50,000 
 

40,000 

50,000 
 

40,000 
 
 

50,000 
 

40,000 
 

50,000 
 

40,000 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ(บาท)  

หมายเหตุ 2566 2567 2568 2569 2570 
มิติที่ 2 

การบริหาร
ราชการด้วย
ความโปร่งใส 

 

2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑๑. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน 
๑๒.โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงบประมาณ 
๑๓.มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและ
ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
ของเทศบาลต าบลธาตุพนม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  

2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
 

๑๔.มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน า
หลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของ
ผู้บริหารระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
๑๕.มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
๑๖.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของเทศบาลต าบลธาตุพนม 
๑๗.กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
๑๘.มาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของเทศบาลต าบลธาตุพนม 
๑๙.มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกัน
การทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ

      



 

 

โปร่งใส 

2.3 มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจใน
การปฏิบัติงาน 

๒๐.กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลธาตุพนม” 
๒๑.โครงการจัดท ามาตรฐานการให้บริการ
ประชาชน 
๒๒.มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของ
เทศบาลต าบลธาตุพนม 
๒๓.มาตรการกระจายอ านาจของเทศบาล
ต าบลธาตุพนม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ(บาท) หมายเหตุ 

2566 2567 2568 2569 2570 
มิติที่ 3 

การส่งเสริม
บทบาทและ

การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่ ว มบริ ห า ร กิ จ กา ร ขอ งองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๒๔.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารกิจการของเทศบาลต าบลธาตุ
พนม 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับ
และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ของประชาชน 
 

๒๕.มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนของเทศบาลต าบลธาตุพน 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

3.3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

๒๖.กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝูาระวังการ
ทุจริต 

 
 

     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

งบประมาณ(บาท) 

 

หมายเหตุ 

2566 2567 2568 2569 2570 
มิติที่ 4 

การยกระดับ
กลไกการ

ตรวจสอบการ
ด าเนินงานของ
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 

๒๗.กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

4 .2  ก า ร ส่ ง เ ส ริ มบ ทบา ทกา ร
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

๒๘.โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ 
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๒๙.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

50,000 
 
 

100,000 

50,000 
 
 

100,000 

50,000 
 
 

100,000 

50,000 
 
 

100,000 

50,000 
 
 

100,000 

 

4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 
 

๓๐.มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือ
รับแจ้ง หรือตรวจสอบพอการทุจริตของ
เทศบาลต าบลธาตุพนม 
๓๑.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ
เทศบาลต าบลธาตุพนม 

 
 
 

50,000 
 
 

 
 
 

50,000 
 
 

 
 
 

50,000 
 
 

 
 
 

50,000 
 
 

 
 
 

50,000 
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 ส่วนที่ 3  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.1.1 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ และการประพฤติตนตาม
ประมวลจริยธรรม 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ  
                     ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องด าเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือให้การ
บริหารงาน และปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย และระเบียบที่เกีย่วข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
 3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ใน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 60 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท าโครงการ/แผนงานและขออนุมัติด าเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บริหาร  
 2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับบุคลากร 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว เป็นต้น  
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 4) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
 5) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลธาตุพนม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับบุคลากร 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว อย่างน้อย 5 ช่องทาง และไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายไตรมาส) 
 2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (ส ารวจ
โดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
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ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลธาตุพนม” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามที่เทศบาลต าบลธาตุพนมได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลธาตุพนมโดยก าหนด

กลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า 
นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการ
เรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้น
จากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 
2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือ
ปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลต าบล
ธาตุพนมจึงได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลธาตุพนม”           
ขึ้นเพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต          
มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและเป็นสากล 
 2) เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคคลและ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลธาตุพนมเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3) เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 4) เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคม ตามล าดับ 
 5) เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน ๑๐๐ คน 
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5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 
 2) ก าหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมส าหรับบุคคลในองค์กรและ
สาธารณชน 
 3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด 
 4) ด าเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด 
 5) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้
มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้
ข้อมลูข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่
ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 ตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด) 
 6) ประเมินและติดตามผลการด าเนินการ 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลธาตุพนม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
  2) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป  มีความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล)  
 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลธาตุ
พนมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลธาตุพนม(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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1.1.2 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการยึดม่ันผลประโยชน์ส่วนรวมมากว่าประโยชน์ส่วนตน        
ที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

ล าดับที่ 3 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลธาตุพนม 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินในหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นวาจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ  
 ดังนั้น เทศบาลต าบลธาตุพนม จึงได้ด าเนินโครงการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลธาตุ
พนมเพ่ือปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 
๓. วัตถุประสงค ์

๑)เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

๒)เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลธาตุพนม 

๓)เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลธาตุพนม มีจิตส านึก ค่านิยมและ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 พนักงานของเทศบาลต าบลธาตุพนม จ านวน 2๕๐ คน 
๕. วิธีการด าเนินการ 
 ๑) จัดตั้งคณะท างาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของต าแหน่งต่างๆ 
 ๒) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดท าร่าง
คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓) จัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแนว
ทางการด าเนินการเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๔) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็น และจัดท าคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
 ๕) จัดประชุมเพ่ือให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
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 ๖) เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน
และสาธารณะชนให้ทราบ 

๗) รายงานผลการด าเนินงาน 
๖. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลธาตุพนม 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

๑) พนักงานของเทศบาลต าบลธาตุพนมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวนพนักงานฯ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู้) 

๒) มีคู่มือ/แนวทางการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน ๑ ชุด 
๓) มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน อย่างน้อย ๒ ช่องทาง 

(เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หนังสือเวียน เป็นต้น) 
ผลลัพธ์ 
พนักงานของเทศบาลต าบลธาตุพนมมีความประพฤติปฏิบัติงานยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวมไม่มีผลประโยชน์

ทับซ้อน (ส ารวนโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
-18- 

1.1.๓ เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริต 

ล าดับที่ ๔ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหารและ
การปฏิบัติงานจะต้องสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านักในการท างาน
และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื้อรังท่ีมีส่วนบั่นทอนความเจริญ
ของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังเพ่ือท าให้
เกิดปัญหาการทุจริตลดน้อยลงและหมดไปในที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะ
เป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้องทั้งปลูก
จิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่การเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 
 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ใหนการบริหารราชการของเทศบาลต าบลธาตุพนม จังจัดท าโครงการส่งเสริมการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อปูองกันการทุจริตขึ้น 
๓.วัตถุประสงค ์
 ๑) เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลต าบลธาตุพนมมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมา           
ภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒) เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลต าบลธาตุพนมมีความรู้ความเข้าใจให้ความส าคัญกับการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และมีค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
 ๓) เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลต าบลธาตุพนมมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 ๔) เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลต าบลธาตุพนมสามารถน าองค์ความรู้หลักธรรมาภิบาลไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลต าบลธาตุพนม 
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๑) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๒) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 ๓) จัดท าก าหนดการ 
 ๔) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเปูาหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ 
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๕) จัดฝึกอบรมตามก าหนดการ 

 ๖) รายงานผลการด าเนินการ 
 

๖. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลธาตุพนม 

๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลต าบลธาตุพนมที่เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการ
ทดสอบความรู้ธรรมาภิบาล ร้อยละ ๙๐  
 ผลลัพธ์ 
 ๑) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาลต าบลธาตุพนมน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ใน
การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลต าบลธาตุพนม ร่วมต่อต้านการทุจริต 
 ๓) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลต าบลธาตุพนม น าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
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ล าดับที่ ๕ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ 
       เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 
2. หลักการและเหตุผล  
 การด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะน าไปสู่การท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความส าเร็จขององค์กร
อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  

เทศบาลต าบลธาตุพนมจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากร
ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นล าดับที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืน
หยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม อันจะส่งผล
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างจิตส านึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใน
การท างานอันจะน าไปสู่การท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความส าเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน จึงได้ก าหนดให้มีการจัด
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลต าบลธาตุพนม 
3. วัตถุประสงค ์ 

1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าหลักคุณธรรม จริยธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข  

2) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลต าบลธาตุพนม จ านวน  10๐ คน 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) ก าหนดรูปแบบ ก าหนดการ และหัวข้อการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเปูาหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์  
 5) ด าเนินการตามรูปแบบและก าหนดการท่ีก าหนด 
 6) รายงานผลการด าเนินการ 
 7) เผยแพร่การด าเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 5๐,๐๐๐ บาท  
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลธาตุพนมต าบลธาตุพนม 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจ านวน 1 ครั้ง 
2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและการ

ปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 บุคลากรน าหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กรสุจริตในหน่วยงาน (ส ารวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล) 
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1.๒ การเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

๑.๒.๑ เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธรณะแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ล าดับที่ ๖ 
๑.ชื่อโครงการ : โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ คือ “Conflict of interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลาย
ปีที่ผ่านมา ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม 
 จากสถานการณ์ข้างต้น จ าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งปลูกฝังองค์ความรู้ให้ประชาชนมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจาก
ปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็น
ปัญหาเชิงโครงสร้างที่เก่ียวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่ส าคัญสะท้อนถึงวัตนธรรม
และค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา 
 ดังนั้น เทศบาลต าลธาตุพนม จังได้จัดท าโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะประโยชนส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมขึ้น เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน ร่วมปกปูอง
ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ท าให้เกิดเป็นค่านิยมที่จะไม่ยอมรับการทุจริต 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมได้ 
 ๒) เพ่ือสร้างจิตส านักให้ประชาชนร่วมปกปูองผลประโยชน์ส่วนร่วม 
 ๓) เพ่ือสร้างจิตส านักให้ประชาชนรักษาสาธารณะประโยชน์และสาธารณูปโภคของชุมชน 
 ๔) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิติประจ าวัน 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนเทศบาลต าบลธาตุพนม จ านวน ๑๔ ชุมชน  
๕. วิธีก าเนินการ  
 ๑) จัดโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ  
 ๒) มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

๓) ก าหนดรูปแบบ/แนวทาง/ก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 ๔) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร,เชิญกลุ่มเปูาหมาย 
 ๕) ด าเนินการตามรูปแบบ/ก าหนดการ ที่ก าหนดไว้ 
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 ๖) ประเมินและติดตามผลการด าเนินการ 
 ๗) รายงานผลการด าเนินการ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลธาตุพนม 
 

๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

 ๑)มีการจัดอบรมให้กับประชาชน จ านวน ๑ ครั้ง 

 ๒)ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนร่วมได้ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ๓) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน ร้อย
ละ ๘๐ ของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ผลลัพธ์  
 ๑)ประชาชนร่วมปกปูองผลประโยชน์ส่วนร่วมและสาธารณประโยชน์  

 ๒)ประชาชนมีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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๑.๒.๒ เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ล าดับที่ ๗ 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้
สอดคล้องและบรูณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย           
ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการปลูกฝังคนไทยไม่โกง โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
ภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตส านึก ความซื้อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่
ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของสั งคมไทย โดยอาศัยกลไก
ทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระท าผิดหรือผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ดังนั้นเทศบาลต าบลธาตุพนมจึงได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน 
 ๒) เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตให้แก่ประชาชน 
 ๓) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจ าวัน 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลธาตุพนม  
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๑) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
 ๒) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 ๓) ก าหนดรูปแบบ ก าหนดการ และหัวข้อการอบรม 
 ๔) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเปูาหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์  
 ๕) ด าเนินการตามรูปแบบและก าหนดการที่ก าหนด 
 ๖) รายงานผลการด าเนินการ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
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๗. งบประมาณด าเนินการ 

๑5๐,๐๐๐ บาท 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลต าบลธาตุพนม 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) มีการจัดอบรมจ านวน ๑ ครั้ง 
 ๒) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (ส ารวจ
โดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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๑.๒.๓ เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์และการต่อต้านการทุจริต 
 

ล าดับที่ ๘ 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
๒. หลักการและเหตผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วประเทศ ทั่งนี้ 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ตลอดจนหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในการปฏิบัติ
หน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 
 รวมทั้ง แผนการปฏิรูปด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนด กลยุทธ์
ด้านการปูองกันและเฝูาระวังที่มุ่งเน้นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตส านักของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต รวมถึงสร้าง
ลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพ่ือต่อต้านการทุจริต โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลธาตุพนม จึงให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตโดยเริ่มจากการสร้างจิตส านักให้
เด็ก เยาวชน และประชาชน ต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดท าโครงการเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตเพ่ือ
เป็นการปลูกฝังค่านิยม ให้มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนจากทุกภาคส่วน 
มีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพ่ือส่งเสริม และสร้างจิตส านึกให้ตระหนักถึงการสร้างค่านิยมและเฝูาระวังต่อต้านการทุจริตให้แก่เด็ก
และเยาวชนและประชาชน 
 ๒) เพ่ือรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม 
 ๓) เพ่ือประชาสัมพันธ์บุคคลตัวอย่างที่ดีด ารงตามหลักคุณธรรมจริยธรรมไปสู่องค์กรหรือบุคคลภายนอก 
 ๔) เพ่ือเป็นการวางรากฐานในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นไปสู่ประชาชนทุกภาคส่วน 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลธาตุพนม 
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๑) จัดหาข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต 
 ๒) จัดท าสื่อในรูปแบบตามช่องทางที่ก าหนดไว้ 
 ๓) เผยแพร่ให้ประชาชน รวมทั้งนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ภายในเขตพ้ืนที่ 
 ๔) จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาและชุมชนในเวทีต่างๆ  
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๕) ประเมินติดตามผลการด าเนินการ 

 ๖) รายผลการด าเนินการ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 1๐๐,๐๐๐ บาท 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเ ทศบาลต าบลธาตุพนม 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) เผยแพร่สื่อการสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า ๕ ช่องทาง 
 ๒) มีการรณรงค์ในสถานศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาล ไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง 
 ผลลัพธ์ 
 ๑) เด็ก เยาวชน และประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนัก
ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
 ๒) ประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 
(ส ารวจจากรายชื่อเครือขายต่อต้านการทุจริต) 
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๑.๓ การเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
๑.๓.๑ เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
 

ล าดับที่ ๙ 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลธาตุพนม 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุ่นแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักษา
ความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ 
ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๙) จัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข และมาตรา ๒๕ ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ 
 เทศบาลต าบลธาตุพนมพิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลธาตุพนมเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐาน
ที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัป
ชั้นที่ได้ผลที่สุด 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 ๒) เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
 ๓) เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุก
รูปแบบ 
๔.กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลธาตุพนม  
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๑) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 ๓) ด าเนินการตามโครงการ 
 ๔) สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
 ๕) รายการผลการด าเนินการ 
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๖.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 50,๐๐๐ บาท 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา เทศบาลต าบลธาตุพนม 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑)เด็กและเยาวชนของเทศบาลต าบลธาตุพนมได้รับการฝึกอบรม  
 ๒)เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูกผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้ประสบการณ์ที่
ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข ร้อยละ ๘๐  
 ผลลัพธ์ 
 ๑)เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๒)เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
 ๓)เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
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๑.๓.๒ เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อส่วนร่วม 
ล าดับที่ ๑๐ 

๑.ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมกิจการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนเรียนรู้การมีจิตสาธารณะท าความดี     
                   ช่วยเหลือ รับผิดชอบสังคมร่วมกัน 
๒.หลักการและเหตุผล 
 สภาเด็กและเยาวชน จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ โดย
มาตรา ๒๒ ที่จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในระดับจัดหวัด อ าเภอ และต าบล โดยเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนใน
พ้ืนที่ และจะมีการคัดเลือกและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนจากหน่วยวานที่เก่ียวข้อง ให้เข้า
มาเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน 
 บทบาทหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชน จะเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนโดยคณะ
บริหารสภาเด็กและเยาวชนจะมีการประชุมวางแผนเพ่ือเขียนโครงการ พร้อมกับมีส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลให้ค าปรึกษา รวมถึงพิจารณา
สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการของสภาเด็กและเยาวชน ซึ่งงบประมาณจะได้รับจากกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน รวมถึงการจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 กิจกรรมส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของกิจกรรมสาธารณประโยชน์ภายในชุมชน เช่น ท าความสะอาดลาน
วัด หรือมีการจัดอบรมแกนน าเยาวชนในประเด็จต่างๆ เช่น เอดส์ การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย อบรม สร้าง
ทีมงาน เป็นต้น กิจกรรมที่เกิดขึ้นล้วนเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีพ้ืนที่การเรียนรู้ในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วม
ของเด็กและผู้ใหญ่ พัฒนาศักยภาพ ฝึกภาวะผู้น า รวมถึงปลูกฝังจิตส านักในการท าประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมให้
เกิดข้ึนในตัวเด็กและเยาวชน 
 ตามแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนดังกล่าว เทศบาลต าบลธาตุพนมจึงได้ก าหนด 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน เรียนรู้การมีจิตสาธารณะช่วยเหลือท าความดูรับผิดชอบ
สังคมส่วนร่วมกัน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การแสดงออกในด้านบวกของเด็กและเยาวชน การมีจิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชนใน
ด้านต่างๆในเขตชุมชน หรือสถานที่สาธารณะประโยชน์ เช่น วัด โรงเรียน อนามัย เป็นต้น 
๓.วัตถุประสงค์ 
 ๑)เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การแสดงออกในด้านบวกของเด็กและเยาวชน 
 ๒)เพ่ือส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ส านักร่วมผิดชอบสังคม 
 ๓)เพ่ือพัฒนาระบบกลไกการท างานของคณะท างานร่วมของสภาเด็กและเยาวชน 
๔.กลุ่มเปูาหมาย 
 เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลต าบลธาตุพนม 
๕.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 ตัดแต่งก่ิงไม่ในโรงเรียนทุกแห่งในเขตเทศบาล 
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-ร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีในชุมชน ทุกงานที่เทศบาลจัดขึ้น 

  -ประชาสัมพันธ์การท างานของสภาเด็กและเยาวชนให้สังคมรับรู้ในวงกว้าง 
๕)ประชุมสรุปผลพร้อมประเมินผลการด าเนินโครงการและก าหนดแผนงานต่อไป 

๖.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 50,๐๐๐ บาท 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลต าบลธาตุพนม 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑)เกิดพ้ืนที่การแสดงออกในด้านบวก การท าความดีและเห็นคุณค่าของเด็กและเยาวชน 
 ๒)เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและยาวชน ส านักร่วมผิดชอบสังคม  
 ผลลัพธ์ 
 มีการพัฒนาระบบกลไกการท างานของคณะท างานร่วมของสภาเด็กและเยาวชนได้ดีขึ้น  
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มิติที่ ๒ การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
๒.๑ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๑.๑ การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการด าเนินงาน 
 

ล าดับที่ ๑1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลธาตุพนมจึงได้มีศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
 2) เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 
 3) เพื่อจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
 4) เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลธาตุ
พนม 
4. กลุ่มเป้าหมาย  
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลธาตุพนม 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะท างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    
 2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 3) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมี
การแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออ่ืน ๆ 
 5) จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลธาตุพนมเพ่ือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ าเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่าย
งบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่
ก าหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
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 6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบถาม
หรือขอข้อมูล หรือรับฟังค าติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ เช่น  
  - มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาท าการ  
  - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อ
สอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น  
  - มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความ
คิดเห็น การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น  
 7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  
 8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 9) จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
  50,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลธาตุพนม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีจ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง 
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลธาตุพนม  ให้มีข้อมูลที่

ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบส ารวจความ

พึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 
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๒.๑.๒ การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ 

ล าดับที่ ๑๒ 

๑.ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่อง
การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้อง
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนี้ การที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการ
ด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคาและประโยชน์ระยะยาวที่จะได้ประกอบกัน 

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลต าบลธาตุพนมเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงด าเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงบประมาณ เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างได้ทุกโครงการและ
กิจกรรม 

๓.วัตถุประสงค ์

 ๑)เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ
ของเทศบาลต าบลธาตุพนม 

 ๒)เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๓)เพ่ือปูองกันการทุจริตในเทศบาลต าบลธาตุพนม 

๔.กลุ่มเป้าหมาย 

 ๑)บุคลาการของเทศบาลต าบลธาตุพนม 

 ๒)ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลธาตุพนม 

๕.วิธีด าเนินการ 

 ๑)รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  

 ๒)เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้ประชาชนใด้
ทราบผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่างๆ  
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 ๓)จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ 

๔)ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 

๕)จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เช่น 
สังเกตการณ์ ติดตามผลการด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น 

๖)ประชุมก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

๗)รายงานผลการด าเนินการ และเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชน
ให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 

๗.๑)ผลการด าเนินโครงการ 

๗.๒)รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

๗.๓)รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีตามวงกรอบที่กฎหมาย/ระเบียบก าหนด 

๗.๔)รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี 

๖.ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

๗.งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

๘.ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักปลัด เทศบาลต าบลธาตุพนม 

๙.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 ๑)มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 

 ๒)มีการจัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน ๑ ครั้ง 

 ผลลัพธ์ 

 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 
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2.1.๒ การเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ล าดับที่ ๑๓  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ          
                     เทศบาลต าบลธาตุพนม  
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลธาตุพนมมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการ
ใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่องค์การบริหารส่วนต าบลชน
แดนจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลต าบลธาตุพนมได้ จึงได้จัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และมาตรการก ากับติดตาม
การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลต าบลธาตุพนมเพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบกฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่ วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลต าบลธาตุพนม 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้   เช่น 
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจั ดหาพัสดุ การจัดซื้อ         
จัดจ้าง ฯลฯ 
 2) เพื่อก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับท่ีก าหนด  

3) เพื่อก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

4) เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ส านัก กอง ส่วน ฝุายต่างๆ ในเทศบาลต าบลธาตุพนม 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะของเทศบาลต าบลธาตุพนม 

2) ประชุมคณะท างานฯ  
2.1) ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของ

องค์การบริหารส่วนต าบลชนแดน ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับ
สาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทาง
ที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
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  2.1.1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร 
อ านาจหน้าที่  แผนยุทธศาสตร์  หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ข่าว
ประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  

2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการด าเนินงาน  รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ E – Service  

2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  รายงาน
การก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงาน
ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

2.2) ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

3) ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะของเทศบาลต าบลธาตุพนม 

4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ เทศบาล
ต าบลธาตุพนมให้ผู้บริหารทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลชนแดน 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

   - ข้อมูลพื้นฐาน 
   - การบริหารงาน 
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   - การบริหารเงินงบประมาณ 
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   - การส่งเสริมความโปร่งใส 
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนดไว้   

 3) ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับท่ีก าหนด  

4) ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 
2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลชนแดน 
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2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลัก                   
         ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

ล าดับที่ ๑๔ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร            
                    เทศบาลต าบลธาตุพนมด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม         
                    และความโปร่งใส 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลธาตุพนมเล็งเห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต รวมทั้งผู้บริหารมี
ความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้มีการ
ด าเนินการจัดท ามาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลชนแดนด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลธาตุพนมแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

2) เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของเทศบาลต าบลธาตุพนมสู่การรับรู้ของสาธารณชน  

3) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาล
ต าบลธาตุพนม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
 2) ประชาชน 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ 
 2) ก าหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
 3) จัดท าประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร 
 4) ผู้บริหารก าหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริตฯ 
 4) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่ก าหนด 
 5) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
 6) จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ  
 7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่ก าหนด 
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8) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 10) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลธาตุพนม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร  ด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
 2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
 3) มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลธาตุพนม 
พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ์ 
 เทศบาลต าบลธาตุพนมมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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๒.๒.๒. การจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

ล าดับที่ ๑๕ 
๑.ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
๒.หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีอ านาจ
และหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติราชการประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตร  ๖  ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้จะต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรมเพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม ตรวจสอบได้
อย่างแท้จริงต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
หลักธรรมจริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ เทศบาลต าบลธาตุพนมจึงได้จัดให้มี
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
๓.วัตถุประสงค์  
 ๑)เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาลต าบลธาตุพนม 
 ๒)เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 ๓)เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 ๔)เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คน
เก่ง เข้ามาท างาน 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 เทศบาลต าบลธาตุพนม 
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๑) ผู้บริหารก าหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ 
 ๒) จัดประชุมหน่วยงานชี้แจงบทบาทอ านาจและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 
 ๓) จัดตั้งคณะท างานเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
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 ๔) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบริหารงานของผู้บริหารและรวมรวม
ความเห็นเสนอต่อผู้บริหาร 
 ๕) คณะท างานพิจารณาก าหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 
 - มาตรการปูองกันแนวทางการได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ท างานส่วนตัวที่มิใช่
งานราขการ 
 - มาตรการน าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการใช้ในการเลื่อนขั้ น เลื่อน
เงินเดือนของบุคลากร 
 - มาตรการน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ( ITA) มาใช้ในการเลื่อนขั้นเลื่อน
เงินเดือน ของบุคลากร 
 - มาตรการปูองกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุรับราชการ และแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน 
 - มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร 
 ฯลฯ 
 ๖)ประกาศเผยแพร่มาตรการบริหารงานบุคคล 
 ๗)ด าเนินการตามมาตรการ 
 ๘)รายงานด าเนินการ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลธาตุพนม 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 -มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จ านวน ๑ มาตรการ 

 ผลลัพธ์ 
 -ข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลธาตุพนม 
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ล าดับที่ ๑๖ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลธาตุพนม 
๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญในการด าเนินการเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานโดยท าการจัดท า “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลธาตุพนม”           
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลธาตุพนม 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  
 เทศบาลต าบลธาตุพนม 
๕. วิธิด าเนินการ 
 ๑)จัดตั้งคณะท างานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
 ๒)ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือด าเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๑)วิเคราะห์ผลการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  ๒.๒)จัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยต้องมี
รายละเอียดต่างๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนด
แนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 
  ๓)เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวงถึงช่องทางอ่ืนๆ 
  ๔)ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
  ๕)ปฏิบัติตามมาตรการ 
  ๖)ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
  ๗)รายงานผลการด าเนินการ 
  ๘)เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
๖) ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗)งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณ 
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๘. ผู้รับผิดชอบ  
    ส านักปลัด เทศบาลต าบลธาตุพนม 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลาตุพนม 

ผลลัพธ์ 
เทศบาลต าบลธาตุพนมมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (๘๕  คะแนนขึ้นไป) 
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ล าดับที่ ๑๗ 

๑.ชื่อโครงสร้าง : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
๒.หลักการและเหตุผล 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงานซึ่ง
เทศบาลต าบลธาตุพนมได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
เป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น เทศบาลต าบลธาตุพนมจึงได้ด าเนินกิจกรรมการสร้าง
ความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๓.วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
๔.กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการเทศบาลต าบลธาตุพนม 
๕.วิธีด าเนินการ 
 ๑)แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบงาน
การเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 ๒)แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ประกอบด้วยประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 ๓)ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๔)คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๕)คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาทบทวนผล
การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการเสนอมา 
๖.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
๗.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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๘.ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลธาตุพนม 
๙.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ (ส ารวจ
โดยแบบประเมิน) 
 ผลลัพธ์ 
 ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเงินเดือนลดลง 
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ล าดับที่ ๑๘ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลธาตุพนม 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนรวมทั้ง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดการ
ด าเนินการเพื่อปูองกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  
 ทั้งนี้ เทศบาลต าบลธาตุพนมให้ความส าคัญกับการด าเนินการเพ่ือปูองกันมิให้เกิดการด าเนินการที่ขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดท า “มาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เทศบาลต าบลธาตุพนม” 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 2) เพื่อให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3) เพื่อปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท ามาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลธาตุพนม 
 2) จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ เทศบาล
ต าบลธาตุพนมและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
 3) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการ
จัดหาพัสดุ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
 4) ปรับปรุงขั้นตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
งานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5) ด าเนินการตามมาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
 6) รายงานผลการด าเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลธาตุพนม 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีประกาศใช้มาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1 ฉบับ 

ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 
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๒.๒.๓ การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ล าดับที่ ๑๙ 

๑.ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
๒.หลักการและเหตุผล 
          เทศบาลต าบลธาตุพนมให้ความส าคัญกับการปูองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการปูองกันการ
ทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ด าเนินการตัดท า “แผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐” 
เพ่ือให้เทศบาลต าบลธาตุพนมบริหารงานเพ่ือปูองกันการทุจริตตามหลัก ธรรมาภิบาล ละยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน 
๓.วัตถุประสงค ์
          ๑)เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือปูองกันการทุจริตของเทศบาลต าบลธาตุพนม 
          ๒)เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลธาตุพนม 
๔.กลุ่มเป้าหมาย 
       เทศบาลต าบลธาตุพนม 
๕.วิธีด าเนินการ 
         ๑)จัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         ๒)ประชุมคณะท างาน เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ 
         ๓)เผยแพร่แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่ก าหนด รวมถึงรายงานการท าแผนฯ
แก่หน่วยงานที่เกีย่วข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบและติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNACC) ทางเว็บไซต์ 
ส านักงาน ป.ป.ช http//www.nacc.go.th เป็นต้น 
         ๔)ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ ให้แก่
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เก่ียวข้องน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         ๕)ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ 
         ๖)ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ 
         ๗)รายงานผลการด าเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นรายงานการท าแผนฯ ให้แก่ ป.ป.ช 
ผ่านทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
        ๘)เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องต่างๆ 
๖.ระยะเวลาด าเนินการ 
         ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 



 

 
-50- 

๗.งบประมาณด าเนินการ 
        ไม่ใช้งบประมาณ 
๘.ผู้รับผิดชอบ 
        ส านักปลัด เทศบาลต าบลธาตุพนม 
๙.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
          ผลผลิต 
          มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลธาตุพนม 
พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
         ผลลัพธ์ 
          เทศบาลต าบลธาตุพนมมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน ( ๘๕ คะแนนขึ้นไป) 
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2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

2.3.1 จัดท าข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล  

ล าดับที่ ๒๐ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลธาตุพนม” 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงค วาม
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่ า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ 
โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
 เทศบาลต าบลธาตุพนมจึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนาม
ในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศบาลต าบลธาตุพนมกับปลัดเทศบาลต าบลธาตุพนมและหัวหน้า
ส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปีเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลธาตุพนม 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝุาย ตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ  
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เทศบาลต าบลธาตุพนม 
5. วิธีด าเนินการ 

 1) จัดท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝุาย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ
เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน 
โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปลัดองค์กร 
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ปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้
ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1.1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
1.2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
1.3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
1.4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  1.5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
1.6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 2) ชี้แจงส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  

  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 

  - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ
ข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการ
ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 

 4) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด 

 5) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 

 6) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

 7) รายงานผลการด าเนินงาน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง ของเทศบาลต าบลธาตุพนม 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง 
 ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
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2.3.2 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ ๒๑ 

๑.ชื่อโครการ : โครงการจัดท ามาตรฐานการให้บริการประชาชน 
๒.หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลธาตุพนมให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความ
เสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงการจัดท าบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอ านาจหน้าที่
และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใช้อ านาจอ่ืนๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และค านึงถึงความถูกต้องชอบธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพ้ืนที่
และผู้ที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ 
ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อ 
ทางศาสนา การศึกษา และอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา ๘ แห่ง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็น
ศูนย์กลางที่จะได้รับบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื้อสัตย์ สุจริต 
สามารถตรวจสอบได้  
 ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการให้บริการประชาชนมีมาตรฐานมเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติจึงได้จัดท าโครงการมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
๓.วัตถุประสงค ์
 ๑)เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชนเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนด อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 ๒)เพ่ือให้ประชาชนผู้รับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 
 ๓)เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการให้บริการได้ 
๔.กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลธาตุพนม 
๕.วิธีด าเนินการ 
 ๑)จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรฐานการให้บริการประชาชน 
 ๒)จัดให้มีการประชุมคณะท างานจัดท ามาตรฐานการให้บริการประชาชน 
 ๓)จัดท าประกาศมาตรฐานให้บริการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการและ
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 



 

 

  
๔)ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด เช่น 

 -ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
 -ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
 ๕)เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการประชาชน ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน 
เช่น  
 -จัดท าปูายแสดงแผนภูมิขั้นตอน มาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบ
ให้บริการในทุกกระบวนการ ณ จุดให้บริการ 
 -จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการให้บริการประชาชน 
 -จัดท า/จัดเตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
 ๖)มีการติดตามประเมินผลการให้บริการตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยการประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 
 ๗)รายงานผลการด าเนินการ 
๖.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลธาตุพนม 
๙.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑)หน่วยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการให้บริการประชาชน 
 ๒)มีการเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบงาน
ให้บริการในทุกกระบวนการ ณ ที่ท าการและในเว็บไซต์หน่วยงาน 
 ผลลัพธ์ 
 ๑)ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ  
 ๒)จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ลดลง 
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๒.๓.๓ มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและ
ประชาชน 

ล าดับที่ ๒๒ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของเทศบาลต าบลธาตุพนม 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบปัญหาด้าน
การอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการ
กระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก 
กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับ
ความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ 
ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยให้มีอ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่ งหวังให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้
ในการบริหารงาน ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการออก
ค าสั่งมอบหมายของเทศบาลต าบลธาตุพนม 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3) เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4) เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เทศบาลต าบลธาตุพนม 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่ง
การ เช่น ค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ 
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วน
ราชการ เป็นต้น 
 2) จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 3) จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลธาตุพนม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลชนแดนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จ านวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
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ล าดับที่ ๒๓ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการกระจายอ านาจของเทศบาลต าบลธาตุพนม 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลธาตุพนมเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้
มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความ
สะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่างๆ ซึ่งเป็น
อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็น
สาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการ
ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และ
มาตรา ๓๗ ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
รัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการการบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขตอนที่มีความ
ยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการกระจายอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.วัตถุประสงค์ 
 ๑)เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 ๒)เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 ๓)เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 ๔)เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
๔.กลุ่มเป้าหมาย 
 เทศบาลต าบลธาตุพนม 
๕.วิธีด าเนินการ 
 ๑)ด าเนินการชี้แจงให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบ แก่บุคลากรในหน่วยงาน 
 ๒)เพ่ิมการมอบอ านาจบางเรื่องให้ระดับรองผู้บริหารหรือพนักงานท้องถิ่นในการอนุมัติ อนุญาต  
 ๓)จัดท าค าสั่งมอบหมายผู้รักษาราชการแทนกรณีไม่อาจปฏิบัติงานได้ 
 ๔)จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่ง
การ เช่น ค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรี
มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ ปลัดเทศบาล มอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
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 ๕)กรณีการลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดท าบัญชีสรุปการมอบหมายอ านาจแนบ
ท้ายค าสั่ง 
 ๖)กรณีอ านาจเฉพราะของผู้บริหารไม่สามารถมอบอ านาจได้ หรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบอ านาจให้ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรง ให้จัดท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 
 ๗)จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 ๘)จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 ๙)ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
 ๑๐)รายงานผลการด าเนินการ 
๖.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘.ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลธาตุพนม 
๙.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีค าสั่งมอบหมายงาน มอบอ านาจ รักษาราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ 
 ผลลัพธ์ 
 ๑)ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐  
 ๒)จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จ านวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
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มิติที่ 3 การส่งเสรมิบทบาทและการมีส่วนรว่มของภาคประชาชน 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

ล าดับที่ 2๔ 

1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลธาตุพนม 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลธาตุพนมมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการ
ใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่องค์การบริหารส่วนต าบลชน
แดนจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลธาตุพนมให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การจัดท างบประมาณของเทศบาลต าบลธาตุพนมและร่วมด าเนินการโครงการ รวมทั้งติดตามโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
 2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ ของตน 
 3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 
 4) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลธาตุพนม 
5. วิธีด าเนินการ 
         1) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ ดังนี้ 
 1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจ านวนสัดส่วนที่มีผลต่อการตัดสินใจในการ
บริหารโครงการ/กิจกรรมต่าง โดยให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
      - การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ  
      - การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  
      - การมีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการ 
  



 

 

-60- 
1.2) จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 1.3) เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในการปรับปรุงการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 
 1.5) เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้ันตอนต่อไป 
 1.6) เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 
 1.7) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

2) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการ
ปรึกษาของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัน
เวลาและก าหนดการประชุมสภาท้องถิ่น  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2566 – 2570   
7. งบประมาณด าเนินการ 
 5๐,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลธาตุพนม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และมี
ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ  
 2) เทศบาลต าบลธาตุพนมมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ผลลัพธ์ 
 เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการด้านต่างๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ิมข้ึน 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนนิกิจการ ตามอ านาจหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

๓.๒.๒ มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย 

3.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

ล าดับที่ 2๕ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลธาตุพนม 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลธาตุพนมเห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์ และ
เรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการสาธารณะและการ
บริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โปร่งใส จึงได้จัดท ามาตรการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนา
ปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผล
การด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มี
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลธาตุพนมให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล 
และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เทศบาลต าบลธาตุพนม 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลธาตุพนม 

 2) ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลธาตุพนมเพ่ือ
ก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
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3) คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

  3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 

  - ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลต าบลธาตุพนม
  - ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน 
และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  

  - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา 
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  

  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  

  3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

  - จัดท าคู่มือหรือแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะท า
การร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ เป็นต้น 

  - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  

  - ก าหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส  

  - จัดท าข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

  - จัดท าข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ ฯลฯ  

 4) จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
การทุจริต แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

      5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ เทศบาลต าบลธาตุพนม             
ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 6) จัดท าฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และก าหนดก าหนดแนวทางในการปูองกัน และแก้ไข
ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  
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7) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 

 8) คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 

 9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 

 10) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหาร
รับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลธาตุพนม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
 4) มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางใน
การติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 5) มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลชนแดนให้
สามารถตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่
ก าหนดไว้ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80 
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๓.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และบรูณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

๓.๓.๑. ส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต 

ล าดับที่ ๒๖ 

๑.ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
๒.หลักการและเหตุผล 
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวก
พ้องดีกว่าส่วนรวมการยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมืองหรือผู้มี
อิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง และยังมองเห็นว่าการ
ทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่ งเกี่ยว 
นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้ที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหา
การทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะ
ปูองกันดและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดท า
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝูาระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน รวมถึง
ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
๓.วัตถุประสงค ์
 ๑)เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 

๒)ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝูาระวังการทุจริต 
๔.กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในชุมชนเทศบาลต าบลธาตุพนม 
๕.วิธีด าเนินการ 
 ๑)จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ เว็บ
ไวต์ของหน่วยงาน 
 ๒)จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ 
ของหน่วยงาน 
 ๓)ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
 ๔)สนับสนุนกรด าเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝูาระวังการทุจริต 
 ๕)เชิญผู้แทนของชุมชนเฝูาระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการบริหาร
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลธาตุพนม 
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๖.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
๗.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลธาตุพนม 
๙.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑)มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงาน อย่างน้อย ๓ ช่องทาง 
 ๒)มีชุมชนเฝูาระวังการทุจริตเกิดข้ึน 
 ผลลัพธ์ 
 การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐  
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มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 

ล าดับที่ 2๗ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน

ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ

หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน

อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้

เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ 

โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่

ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน      

จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี  ควรเป็น

ระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการ

ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุม

ทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ 

สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการ

ปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี

ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่

ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

 เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึน้ 
 2) เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
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3) เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 4) เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลชนแดน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของเทศบาลต าบลธาตุพนม 
5. วิธีด าเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 

2) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย 

 (1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่
กระทรวงการคลังก าหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  
  (2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน : ปค.4) 
  (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน (รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 
  (4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
 3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 
 4) น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงานและ
สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/ส านัก ของเทศบาลต าบลธาตุพนม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
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 2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการปูองกันการทุจริต 
โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 ผลลัพธ์ 
 1) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 80 
ในระดับมาก) 

2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส 

3) การทุจริตเทศบาลต าบลธาตุพนมลดลงร้อยละ 5 
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4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

๔.๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

ล าดับที่ ๒๘ 

๑.ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิก 
                    สภาท้องถิ่น 
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความ
ข้อกฎหมาย ระเบียบหรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่น ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุพนม เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และ
แนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้
จัดท าโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๓.จุดประสงค์  
 ๑)เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุพนมได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 
 ๒)เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุพนม ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
๔.กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุพนม 
๕.วิธีด าเนินการ 
 ๑)จัดท าโครงการ/แผนงาน 
 ๒)ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
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๓)จัดเตรียมการอบรม ได้แก่ จัดท าก าหนดการ ประสานวิทยากร จัดท าเอกสารประกอบการอบรม 

จัดเตรียมสถานที่ เชิญกลุ่มเปูาหมาย  
 ๔)อบรมให้ความรู้ตามก าหนดการ 
 ๕)ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
 ๖)รายงานผลการด าเนินการ 
๖.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
๗.งบประมาณด าเนินการ 
 ๕๐,๐๐๐ บาท 
๘.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลธาตุพนม 
๙.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑)มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี 
 ๒)ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุพนม มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือ
เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุนพมบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
โปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 
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4.2.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร               
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

ล าดับที่ ๒๙ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าใน
ภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา 
การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต 
 จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนา
องค์กร  
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ฝุายบริหาร 
 2) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น  
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุพนม 
5. วิธีการด าเนินงาน 
 1) จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 2) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง  

 3) แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของเทศบาลต าบลธาตุพนม 
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6. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลธาตุพนม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง  

2) สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอ านาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 

ผลลัพธ์ 
 สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
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4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ ๓๐ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตเทศบาลต าบลธาตุ   
พนม 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้น 
ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย 
ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็น
องค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่ เสมอ 
ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ  และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง 
ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
 เทศบาลต าบลธาตุพนมมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถเสนอเรื่อง
ร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ 
หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลต าบลธาตุพนม 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส 
เป็นธรรม 
 2) เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและปูองกันการทุจริตของหน่วยงาน 
 3) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลต าบลธาตุพนม 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และก าหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ 
 2) ก าหนดกระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียน 
 3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดย
ทั่วกัน 
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 4) ก าหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

5) ก าหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริต 
 6) ก าหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 7) ก าหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8) จัดท าคู่มือ/แนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และ
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  
  (1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน  
  (2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน  
  (3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ 
  (4) ระยะเวลาในการด าเนินการ 
และประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 9) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 10) จัดท าข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต (i30) 
 11) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลชนแดน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณาจาก
จ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน 
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4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ส าหรับผู้
ร้องเรียน 

ล าดับที่ ๓๑ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาล 
ต าบลธาตุพนม 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้น 
ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย 
ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็น
องค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ 
ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ  และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง 
ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
 เทศบาลต าบลธาตุพนมมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถเสนอเรื่อง
ร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการจัดให้มีระบบ
และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลต าบลธาตุพนม 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย ส าหรับบุคลากรและ
ประชาชน 
 2) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส 
เป็นธรรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลต าบลธาตุพนม 
5. วิธีด าเนินการ 
 1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้า
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้
แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)และจัดให้มี
ช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่อง
ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  2) ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
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3) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบโดย

ทั่วกัน 
 4) ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ๕๐,๐๐๐ บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลชนแดน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยส าหรับ ผู้
ร้องเรียน 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณาจาก
จ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 


