
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต  
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

 
 
  
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลท่าอุเทน   
อำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม 

 
 
 



 
 

 
คำนำ 

 
 เทศบาลตำบลท่าอุเทน ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานป้องกันการทุจริตภายในของเทศบาลตำบลท่าอุเทน  โดยได้ดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโดยรวบรวมโครงการ/กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต          
การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนร่วมกับ
เทศบาลตำบลท่าอุเทน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 
เรื่อง                               หนา้ 
ส่วนที ่ ๑ บทนำ 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร    ๓ 

หลักการและเหตุผล        ๓ 
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน                                                                  ๔ 
เป้าหมายของการจัดทำแผน                                                                      ๔ 
ประโยชน์ของการจัดทำแผน                                                                     ๔ 

 
ส่วนที ่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 
  มิตทิี่ ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต     ๗ 
  มิตทิี่ ๒  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต     ๘ 
  มิตทิี่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน    ๙                                           
  มิตทิี่ ๔  การส่งเสริมและปรับปรุงกลไกลในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการฯ  ๑๐ 
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)    ๑๑ 
 
ส่วนที่  ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ   ๓๒ 
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ส่วนที่ ๑ 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทนำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทนำ 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัว
ของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การกระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการ
แล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์สําคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้น
เช่นเดียวกัน  

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จําแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
 1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

หลักการเหตุผล 
ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา      

การทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้าง 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง          
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้
กำหนดให้มีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติ     
มิชอบในภาครัฐเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล  

ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตำบลท่าอุเทนจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒–  ๒๕๖๔ เพ่ือให้ทุก
ส่วนราชการในเทศบาลตำบลท่าอุเทนใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของเทศบาลตำบลท่าอุเทน 

 
 
 



 
 

      - ๔ - 

ทั้งนี้  ได้มุ่งเน้นให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าอุเทน เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ และปลูกจิตสำนึกค่านิยมของ
สังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
 ๑. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการบริหารงานอย่างสุจริตโปร่งใส 
 ๒. เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ๓. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบของภาคประชาชน  

เป้าหมาย 
๑. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรของเทศบาลตำบลท่าอุเทน รวมถึงประชาชาชนใน

ท้องถิ่นมีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  
๒. สามารถเป็นเครื่องมือ/มาตรการในการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของบุคลากรในเทศบาล 
๓. โครงการ/กิจกรรม เป็นเครื่องมือที่สนับสนุนให้ภาคประชาชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ

การบริหารงานหรือการปฏิบัติงานของเทศบาล 
๔. เทศบาลตำบลท่าอุเทนมีแผนงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันการกระทำการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ 

ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลตำบลท่าอุเทนได้

เชื่อมโยงแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ของเทศบาล สามารถกำหนดแนวทางในการดำเนินงานและ            
ใช้ทรัพยากรของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด นำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลัก   
ธรรมาภิบาล และเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการพัฒนา  อีกทั้ง  ยังเป็นการส่งเสริมบทบาท       
การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบของภาคประชาชน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

      - ๕ - 

วิสัยทัศน์ (vision) ของเทศบาลตำบลท่าอุเทน  
          “เมืองท่าอุเทนน่าอยู่ คู่การท่องเที่ยววัฒนธรรมไทญ้อ สานก่อเศรษฐกิจพอเพียง สร้างชื่อเสียงกีฬา 
พัฒนาสู่อาเซียน” 

 พันธกิจ ( MISSION) การพัฒนาเทศบาลตำบลท่าอุเทน 
 ๑. พัฒนาระบบข้อมูล ระบบสารสนเทศที่ทันสมัยครอบคลุม เชื่อมต่อการวางแผนการพัฒนาระบบ
ภาษี การเงินการคลัง 
 ๒. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค ตลาดให้ได้มาตรฐาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เมืองน่าอยู่และ
สวยงาม 
 ๓. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะ น้ำเสีย มลพิษ โดยผู้ประกอบการ
ให้ความร่วมมือและเป็นระบบ มีการเฝ้าระวังที่ดี 
 ๔. ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาปฐมวัย การศึกษานอกระบบ ด้านกีฬาและสุขภาพ จัดให้มี
สวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม 
 ๕. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ไทญ้อ และความเป็นอัตลักษณ์ของชาวท่าอุเทน 
 ๖. ประสานความร่วมมือ ภาคี เครือข่ายหน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้เคียงในการ
จัดการบริหารจัดการที่ดี และการมีสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
----------------------------------------------------------------------------------- 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

      - ๗ - 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนตอ่การทุจริต 
วัตถุประสงค์ 

          เพ่ือส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสำนึกและค่านิยม ให้ทุกส่วนราชการของเทศบาลตำบลท่าอุเทน  
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลท่าอุเทน  รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกส่วน
ราชการมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการพัฒนา  ตลอดจนเป็นการ
วางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าอุเทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
 ๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๑.๑.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
  ๑.๑.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
  ๑.๑.๓ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  ๑.๒.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
  ๑.๒.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  
  ๑.๒.๓ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 ๑.๓ จิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
  ๑.๓.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
  ๑.๓.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

  ๑.๓.๓ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      - ๘ - 
มิติที ่๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการของเทศบาลตำบลท่าอุเทนในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในเทศบาลตำบลท่าอุเทน  เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย           
ภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ  ถ่วงดุล  รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
๒.๑  การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

 ๒.๒  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  ๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
  ๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดการพั สดุ การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

  ๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 ๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๒.๓.๑ มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
  ๒.๓.๒ มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือการดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจกัษ์ 
  ๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
  ๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
  ๒.๔.๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
          ๒.๕.๑ ข้อตกลงหรือวิธีการอ่ืนใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอ ที่ได้ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒.๕.๓ ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 
 
 
 
 



 
 

      - ๙ - 
มิติที ่๓ การส่งเสรมิบทบาทและการมสี่วนรว่มของภาคประชาชน 

วัตถุประสงค์ 
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน  

และมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่ระดับกอง  สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
กับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเทศบัญญัติ
ข้อบังคับที่ เอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ   

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
 ๓.๑ การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน 
  ๓.๑.๑ การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
  ๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได ้

        ๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์
กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
 ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
  ๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

       ๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
       ๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง

การได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       ๓.๓.๑ ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 
       ๓.๓.๒ ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      - ๑๐ - 
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ 
มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง    
สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน       

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
 ๔.๑ การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  

       ๔.๑.๑ มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน 
       ๔.๑.๒ มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน 

 ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ 
  ๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

       ๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

       ๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

       ๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้กำหนดไว้ 
                ๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 ๔.๔ การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 
  ๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

        ๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 



 
 

- ๑๑ - 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  

เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวดันครพนม 
 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

๑.๑ การสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้ งข้าราชการ
ก าร เมื อ งฝ่ า ยบ ริ ห า ร 
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
สภ าท้ อ งถิ่ น แ ล ะฝ่ า ย
ป ร ะ จ ำ ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑.๑.๑ สร้างจิตสำนึกและ
ความ ตระห นั ก ใน ก าร
ปฏิบัติราชการตามอำนาจ
หน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 
 
 
 

๑. โครงการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

๑. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของ
องค์กรมีความรู้ความเข้าใจในหลัก
ธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมและ
ความซื่อสัตย์ 
๒. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรเกิด
ความตระหนักในการรับผิดชอบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนและ
ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ด้วย
ความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ฝ่ายอำนวยการ  
สำนักปลัดเทศบาล 

 
 
 
 



 
 

- ๑๒ - 
 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

 ๒. โครงการพัฒนาเพ่ิม-
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 

๑. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรของ
องค์กรมีความรู้ความเข้าใจในหลัก
ธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมและ
ความซื่อสัตย์ 
๒. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรเกิด
ความตระหนักในการรับผิดชอบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนและ
ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ด้วย
ความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ฝ่ายอำนวยการ  
สำนักปลัดเทศบาล 

๑.๑.๒ สร้างจิตสำนึกและ
ความ ตระห นั ก ใน ก าร
ประพฤติ ตามประมวล
จริยธรรม 

๑. โครงการ  มาตรการ “ส่งเสริม
ก า รป ฏิ บั ติ ง าน ต าม ป ระม วล
จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” 
 

๑. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
การเมื อ ง ฝ่ ายบริห าร ฝ่ ายสภา
ท้ อ ง ถิ่ น  แ ล ะ ฝ่ า ย พ นั ก ง า น 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
๒. บุคลากรในองค์กร มีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักในการปฏิบัติตน
ตามประมวลจริยธรรมขององค์กร ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลัดเทศบาล 

 
 
 



 
 

- ๑๓ - 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

๑.๑.๓ สร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนั กที่ จ ะไม่
กระทำการอัน เป็ นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

๑.โครงการป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้ อ น  โ ด ย ไ ด้ รั บ เกี ย ร ติ บั ต ร
ระดับพ้ืนฐานจากการทดสอบความรู้
ค ว าม เข้ า ใจ จ าก แ อป พ ลิ เค ชั น 
กฎหมาย ป.ป.ช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ ของจำนวนบุคลากรทั้งหมดใน
องค์กร 
๒. คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือ
ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓. รายงานผลและข้อเสนอแนะใน
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ฝ่ายปกครอง 
สำนักปลัดเทศบาล 

๑.๒ การสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 
๑.๒.๑ สร้างจิตสำนึกและ
ความ ตระห นั ก ใน ก าร
ต่อต้านการทุจริต 
 
 

๑.โครงการสร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

๑ . มี การจัดกิจกรรม เสริมสร้ าง
ค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวที
ชุมชนต่าง ๆ 
๒.  มีการผลิตสื่อเผยแพร่การสร้าง
ค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า 
๕ ช่องทาง 
๓. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
การทุจริตในชุมชน 
๔. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
และมีความตระหนักร่วมกันในการ
ต่อต้านการทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ฝ่ายปกครอง 
สำนักปลัดเทศบาล 



 
 

- ๑๔ - 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

๑.๒.๒ สร้างจิตสำนึกและ
ความ ตระห นั ก ใน ก าร
รักษาประโยชน์สาธารณะ 
 

๑.โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา 
และปรับปรุงภูมิทั ศน์ ในชุมชน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๑. ประชาชนเกิดความตระหนักและ
มีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ เข้าร่วมกลุ่มอาสาสมัคร
พิทั กษ์ ท รัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
๒. ประชาชนเกิดความตระหนักและ
สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวมได้  
๓. สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น และ
ทรัพยากรธรรมชาติมีมากข้ึน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

๑.๒.๓ สร้างจิตสำนึกและ
ความ ตระห นั ก ใน ก าร
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑ .โครงการส่ ง เสริมครอบครัว
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ใน
การดำเนินชีวิตประจำวันได้ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

๒.โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ดและ
สามารถสร้างรายได้ให้ตนเอง 
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้
และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ งานพัฒนาชุมชน 
กองการศึกษา 

 
 
 
 
 



 
 

- ๑๕ - 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

๑.๓ จิตสำนึกและความ
ต ร ะห นั ก แ ก่ เด็ ก แ ล ะ
เยาวชน 
๑.๓.๑ สร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักในความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

๑.โครงการคุณธรรมสานสายใย
ครอบครัว 

๑ . ผู้ เข้ า ร่ ว ม โค ร งก า รมี ค ว าม
ตระหนักในการดำรงตนตามหลัก
คุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต 
๒ . ผู้ เข้ า ร่ ว ม โค ร งก า รมี ค ว าม
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง
และพร้อมมีส่วนร่วมในการสร้าง
สังคมท่ีด ี

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองการศึกษา 

 ๒.โครงการสร้างภู มิคุ้ มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม 
“โตไปไม่โกง”) 

๑.มีการนำหลักสูตรโตไปไม่โกงมา
ปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ
สถานศึกษาในสังกัดของ อปท. หรือ 
ที่ อปท. ให้การอุดหนุน  
๒. เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝัง
ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความซื่อสัตย์ สุจริตมีภูมิคุ้มกันทาง
สังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและ
การโกงทุกรูปแบบ 
๓. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ 
และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์
ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 



 
 

- ๑๖ - 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

๑.๓.๒ สร้างจิตสำนึกและ
ความต ระห นั ก ใน การ
ต่อต้านการทุจริต 

๑. โครงการกิจกรรมส่งเสริมสภา
เด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต 
 

๑. สภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
๒. สภาเด็กและเยาวชนเกิดจิตสำนึก
ในความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
และเสียสละเพ่ือส่วนรวมเกิดการ
ขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนใน
ชุมชนต่อไป  

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองการศึกษา 

๑.๓.๓ สร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนั ก ให้ มี จิ ต
สาธารณะ 

๑. โครงการเยาวชนสัมพันธ์ เพ่ือ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑. เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐  
๒. เด็กและเยาวชนมีความตระหนัก
ถึ งค ว าม ส ำคั ญ ข อ งท รัพ ย าก ร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเกิด
จิตสำนึกที่ จะอนุ รักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่ เป็ น
สมบัติของชาติ 
๓. เด็กและเยาวชนเกิดจิตสำนึก
สาธารณะรู้จักเสียสละ และรู้จัก
แบ่งปัน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

รวม ๑๒  โครงการ  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  
 

 
 
 



 
 

- ๑๗ - 
มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

๒.๑ การแสดงเจตจำนง
ท า งก า ร เมื อ ง ใน ก า ร
ต่อต้ านการทุ จริตของ
ผู้บริหาร 

๑. มาตรการแสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต 

๑. ผู้บริหารได้แสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต
อย่างเห็นเป็นรูปธรรม 
๒. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

สำนักปลัดเทศบาล 

๒.๒ มาตรการสร้างความ
โป ร่ งใส ใน การปฏิ บั ติ
ราชการ 
๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง 
โ ย ก ย้ า ย  โ อ น  เลื่ อ น
ตำแหน่ง/เงินเดือน และ
การมอบหมายงาน 
 

๑.มาตรการการสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคล(ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ) 
 

๑.มาตรการการสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล 
๒.แนวทางป้องกันการได้รับคำสั่ง
จากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 
๓. กลไกให้เจ้าหน้าที่สามารถเสนอ
ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการ
บริหารงานที่โปร่งใส 
๔. ลดข้อร้องเรียนในการดำเนินการ
ด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่
น้อยกว่า ๘๐ % 
๕. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบ
และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ไม่น้อยกว่า ๘๐% 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 



 
 

- ๑๘ - 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

 ๒. มาตรการออกคำสั่งมอบหมาย
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 
 

๑. มาตรการออกคำสั่งมอบหมาย
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 
๒ . ค ำสั่ งม อบ ห ม าย งาน ให้ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวน
ไม่น้อยกว่า   ๔  ฉบับ 
๓. ประชาชนมีความพึงพอใจใน
บริการที่ได้รับอยู่ในระดับด ี

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลัดเทศบาล 

๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใส
ใน การบ ริ ห ารก าร เงิ น 
งบประมาณ การจัดการ
พัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ 
โดยยึดถือและปฏิบัติให้
เป็ น ไป ต า ม ก ฎ ห ม า ย 
ร ะ เบี ย บ  ก ฎ เก ณ ฑ์ ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

๑. มาตรการสร้างความโปร่งใสใน
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

๑. มีมาตรการป้องกันและกำกับ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่
ส ม ค วร  ผิ ด วั ต ถุ ป ระส งค์  ไม่ มี
ประสิทธิภาพ และป้องกันการเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
๒. มีกลไกหรือช่องทางให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรผ่านช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ขององค์กร 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- ๑๙ - 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

 ๒. กิจกรรม “การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง” 
 

๑ .ราย งานผลการจั ดซื้ อจั ด จ้ า ง 
ปัญ หาอุปสรรคในกระบวนการ
ดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
๒. มีฐานข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการ
พัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการ
ดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือ
ป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิด
วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ เกิด
ค ว าม คุ้ ม ค่ า เป็ น ป ร ะ โย ช น์ กั บ
ประชาชน 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

กองคลัง 

 ๓. กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

๑ . ช่ อ งท างก าร เผยแพ ร่ข้ อมู ล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่
น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
๒ . มี การเผยแพร่ข้อมูลข่ าวสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุกโครงการ  

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

กองคลัง 

๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใส
ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ส า ธ า ร ณ ะ / บ ริ ก า ร
ป ระชาชน  เพ่ื อ ให้ เกิ ด
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ แ ก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

๑ . กิ จ ก ร ร ม ก า ร จั ด บ ริ ก า ร
ส า ธ า ร ณ ะ แ ล ะ ก า ร บ ริ ก า ร
ประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ 
ไม่เลือกปฏิบัติ 
 

๑.รายงานผลการปฏิบั ติงานตาม
มาตรฐานปฏิบัติงานแต่ละภารกิจ 
และผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
สาธารณชน 
๒. ประชาชนมีความพึงพอใจของต่อ
คุณภาพการให้บริการ ร้อยละ ๘๐ 
๓ .ล ด จ ำน วน ข้ อ ร้ อ ง เรี ย น ก า ร
ให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม 
เลือกปฏิบัติ  

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ทุกส่วนราชการ 



 
 

- ๒๐ - 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

 ๒. มาตรการ “ยกระดับคุณภาพ
การบริการประชาชน” 

๑. มีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการ
ปฏิ บั ติ ง าน ให้ มี ระบ บ ที่ โป ร่ ง ใส 
ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน 
๒. มีระบบการทำงานให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานให้บริการอย่างมีความ
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
๓. ประชาชนผู้รับบริการมีความพึง
พอใจร้อยละ ๘๐ 
๔ .ล ด จ ำน วน ข้ อ ร้ อ ง เรี ย น ก า ร
ให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม 
เลือกปฏิบัติ  

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ทุกส่วนราชการ 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและใช้อำนาจหน้าที่
ให้ เป็ น ไปตามหลั กการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
๒.๓.๑ มีการจัดทำแผนภูมิ
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ การ
บ ริ ก า ร ป ร ะ ช า ช น
รายละเอียดที่ เกี่ยวข้องใน
แต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่
ท ำ ก า ร แ ล ะ ใ น ร ะ บ บ
เครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. มาตรฐานการยกระดับการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  
 

๑.มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและ
มาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ 
๒ . มี แ ผ น ภู มิ แ ส ด งข้ อ มู ล ก า ร
ให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ดำเนิ น การ เกี่ ย วกั บ การบ ริก าร
ประชาชน ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
๓. ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ทุกส่วนราชการ 



 
 

- ๒๑ - 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

๒.๓.๒ มีการกระจายอำนาจ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง 
อนุ ญ าต  อนุ มั ติ  ป ฏิ บั ติ
ร า ช ก า ร แ ท น ห รื อ ก า ร
ดำเนิ นการอ่ืน ใดของผู้ มี
อำนาจในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

๑. มาตรการการมอบอำนาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 

๑. มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทนหรือการดำเนินการอื่นใดของ
ผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 
๒. ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการจากหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ทุกส่วนราชการ 

๒.๔ การเชิดชู เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด ำ เนิ น กิ จ ก า ร  ก า ร
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์
๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่
มีความซื่ อสั ตย์  สุ จริต  มี
คุณธรรม จริยธรรม 

๑ . ย ก ย่ อ ง เชิ ด ชู เ กี ย ร ติ
หน่ วยงาน /บุ คคลที่ มี ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 

๑. จำนวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 
๒. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค่านิยม ยก
ย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
มีคุณธรรมและจริยธรรม 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ กองการศึกษา 

๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่
ให้ความช่วยเหลือกิจการ
ส า ธ า ร ณ ะ ห รื อ มี จิ ต
สาธารณะ 

 

๑. กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่
ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือ
มีจิตสาธารณะ 

๑. การยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล 
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ 
จิตสาธารณะหรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค่านิยม ยก
ย่อง เชิดชู เกียรติ  และเห็นคุณค่าของ
บุคคลที่เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
และมีจิตสาธารณะ  

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ กองการศึกษา 



 
 

- ๒๒ - 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
๒.๔.๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่
ดำรงตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑. กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคล
ดำรงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. จำนวนบุคคลที่ ดำรงตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 
๒ . ขยายผลองค์ความรู้หลั กปรัชญ า
เศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนในชุมชน 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ งานพัฒนาชุมชน 
กองการศึกษา 

๒.๕  มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
๒.๕.๑ ข้อตกลงหรือวิธีการ
อ่ืนใดระหว่างบุคลากรใน
อ งค์ ก ร ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
และการบริหาร 

๑. มาตรการ “จัดทำข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ” 

- ข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรใน
การปฏิบัติราชการด้วยความซื่ อสัตย์  
สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรม
ขององค์กร 
- ลดข้อร้องเรียนของบุคลากรในองค์กร
เกี่ยวกับเรื่องการทุจริต 
 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ทุกส่วนราชการ 

๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือ
กั บ ห น่ ว ย ง า น ร า ช ก า ร 
จั ง ห วั ด  อ ำ เภ อ  ที่ ไ ด้
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. มาตรการ “ให้ความร่วมมือ
กับหน่ วยงานตรวจสอบทั้ ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
 

องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กร
อิสระ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

 
 
 



 
 

- ๒๓ - 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

๒ .๕ .๓  ดำเนิ นการให้ มี
เจ้ าหน้ าที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ดำเนินการให้เป็นไปตาม
ก ฎ ห ม า ย  ก รณี มี เรื่ อ ง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากร
ในองค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการ
ตามอำนาจหน้ าที่ โดยมิ
ชอบ 
 

๑ .  ม า ต ร ก า ร “แ ต่ ง ตั้ ง
ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
ร้องเรียน” 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบี ยบและหลักเกณ ฑ์ที่
เกี่ยวขอ้งอย่างถูกต้อง 
 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

งานนิติการ 
ฝ่ายปกครอง 

สำนักปลัดเทศบาล 

๒ . ม า ต ร ก า ร ก ำ กั บ ก า ร
ด ำ เนิ น ก า ร เกี่ ย ว กั บ เรื่ อ ง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑. มีกระบวนการกำกับการดำเนินการ
ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาอย่างเป็นระบบ โปร่งใส 
๒. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ิมมากข้ึน  

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

งานนิติการ 
ฝ่ายปกครอง 

สำนักปลัดเทศบาล 

รวม ๑๗  โครงการ  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- ๒๔ - 
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

๓ .๑  ก า ร จั ด ให้ มี แ ล ะ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการอำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
๓ .๑ .๑  การจัด ให้ มี ศู น ย์
ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมาย
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ 

๑. มาตรการ “ปรับปรุงและ
พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 

๑ . มี การป รับปรุ งและพัฒ นาข้ อมู ล
ข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน  
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
๒. จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
๓. จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ 
๔ . ค ว า ม พึ งพ อ ใจ ข อ งป ร ะ ช า ช น
ผู้ใช้บริการ 
 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ งานวิเคราะห์ฯ 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลัดเทศบาล 

๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่ า ว ส า ร เกี่ ย ว กั บ ก า ร
บ ริ ห า ร งาน บุ ค ค ล  ก าร
บริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคำนวณ
ราคากลาง รายงานผลการ
ป ฏิ บั ติ ง าน  เป็ น ไป ต าม
ห ลั ก เก ณ ฑ์  วิ ธี ก า ร ที่
ก ฎ ห ม าย  ระ เบี ย บ  ก ฎ
ข้ อ บั งคั บ  ที่ ก ำห น ด ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. มาตรการกำกับติดตามการ
เผยแพร่ข้ อมู ลข่ าวสารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ  การจัดซื้ อจัดจ้ างต่ อ
สาธารณชน  
๒. มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ 
กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และ
สถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน   
๓. ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการตรวจสอบการ
บริห ารราชการขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น  

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ งานวิเคราะห์ฯ 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลัดเทศบาล 

 



 
 

- ๒๕ - 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

ต้องเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบและตรวจสอบได้ 
๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ 
เผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส าร
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่
เป็นประโยชน์กับการมีส่วน
ร่ ว ม ต ร ว จ ส อ บ ข อ ง
ประชาชน 

      

๓ .๒  ก า ร รั บ ฟั ง ค ว า ม
คิ ด เห็ น  ก า ร รั บ แ ล ะ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 
๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน 
ในการดำเนินกิจการตาม
อำนาจหน้ าที่ ขององค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น 
โดยเฉพาะการดำเนินกิจการ
ที่จะมีผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

๑. โครงการจัดเวทีประชาคม ๑. มีการจัดเวทีประชาคม 
๒. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
๓. เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
๔. มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ได้มาตรฐาน
สำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและ
พัฒนาท้องถิ่น 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ งานวิเคราะห์ฯ 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลัดเทศบาล 

 
 
 
 



 
 

- ๒๖ - 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

๓ .๒ .๒  มี ช่ อ ง ท า ง ให้
ประชาชนในท้องถิ่นสามารถ
ร้ อ ง เรี ย น / ร้ อ งทุ ก ข์ ได้
โดยสะดวก 
๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้ง
เป็ นลายลักษณ์ อักษรให้
ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการ
ดำเนิ นการเกี่ ยวกับ เรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

๑. มาตรการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/
ร้องทุกข ์
๒. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่
รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๓ . มี การเผยแพร่ป ระชาสั ม พันธ์ ให้
ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/
ร้องเรียน และกระบวนการขั้นตอนเรื่อง
ร้องเรียน 
๔ . มีการแจ้ งผลการดำเนิ นการหรือ
ความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้
ร้องเรียนทราบรวมทั้งมีช่องทางในการ
ติ ดตาม เรื่ อ งร้อ ง เรียน ให้ ผู้ ร้ อ ง เรี ยน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
๕. มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตาม
มาตรการที่กำหนดไว้ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ งานนิติการ 
ฝ่ายปกครอง 

สำนักปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 



 
 

- ๒๗ - 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

๓ .๓  ก า ร ส่ ง เส ริ ม ใ ห้
ป ร ะ ช า ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม
บริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓ .๓ .๑  ด ำ เนิ น ก า ร ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนพัฒนา การจัดทำ
งบประมาณ 

๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารกิจการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑. มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
ก า ร เส น อ ข้ อ คิ ด เห็ น ใน ก า ร จั ด ท ำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นและมีช่องทางให้
ประชาชนสามารถติดตามการจัดทำแผน/
โครงการต่างๆ  
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
แต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ งานวิเคราะห์ฯ 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลัดเทศบาล 

๓ .๓ .๒  ด ำ เนิ น ก า ร ให้
ป ร ะ ช า ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม
ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๑. กิจกรรมการประเมินผลการ
ป ฏิ บั ติ ร าช การขอ งอ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑ . มี แต่ งตั้ งภ าคประชาชนร่วม เป็ น
ค ณ ะก รรม ก ารติ ด ต าม ป ระ เมิ น ผ ล
แผนพัฒนา 
๒.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วม
ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไข โค ร งก ารต่ า ง  ๆ  ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ งานวิเคราะห์ฯ 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลัดเทศบาล 

รวม ๖  โครงการ  ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- ๒๘ - 
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกลในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
๔ .๑  ก ารจั ด ว า งระบ บ
ตรวจสอบภายในและการ
ควบคุมภายใน  
๔ .๑ .๑  มี การจั ดท ำและ
รายงานการจัดทำระบบ
ตรวจสอบภายใน 

๑. โครงการจัดทำแผนการ
ตรวจสอบภายในประจำปี  
 

๑. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าที่ 
๒. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
๓.มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุง
เพ่ือให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
๓. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด 
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
๔ . เผยแพร่ผ ลการตรวจสอบภายใน ให้
สาธารณชนทราบ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

๔ .๑ .๒  มี การจั ดท ำและ
รายงานการจัดทำระบบ
ควบคุมภายใน 

๑. กิจกรรมติดตาม 
ประเมินผลการควบคุม 
ภายใน 
 

๑. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ที่มีความเป็น อิสระในการปฏิบัติ งาน ตาม
มาตรฐาน ข้อ ๖ ที่เสร็จตามกำหนดเวลา 
๒. สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำ
แผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันการทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุม
ภายใน ร้อยละ ๘๐ ได้ดำเนินการแก้ไข 
๓. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ร้อยละ ๘๐ ในระดับมาก) 
๔. การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้
สาธารณชนได้ทราบ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 



 
 

- ๒๙ - 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาค
ป ร ะ ช า ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือ
การบริหารราชการตาม
ช่ อ ง ท า ง ที่ ส า ม า ร ถ
ดำเนินการได้ 
๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง 
โ อ น  ย้ า ย ข้ า ร า ช ก า ร 
พนักงาน ลูกจ้าง 

๑. มาตรการส่งเสริมให้
ป ร ะ ช าช น มี ส่ ว น ร่ ว ม 
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล 
 

๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยให้นำผลการ
ประเมินความพึ งพอใจของประชาชนมา
ประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
๒. มีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารงาน
บุคคลต่อสาธารณชนและสามารถอธิบายผลที่
เกิดข้ึนดังกล่าว 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

ไม่ใช้งบ 
ประมาณ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลัดเทศบาล 

๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ 
ดูแลการบริหารงบประมาณ 
การรับ -จ่ าย เงิน  การห า
ประโยชน์จากทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

๑. กิจกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการบริหาร
งบ ป ระม าณ  ก าร รั บ -
จ่ า ย เ งิ น ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. มีเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อสาธารณชนและมี
ช่องทางการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ร้องขอ 
๒. ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับ
ทราบข้อมูลการดำเนินการโครงการ การรับ
จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้
เกิดความโปร่งใส  

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ กองคลัง 

 
 
 
 
 



 
 

- ๓๐ - 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ 
ดูแลการจัดหาพัสดุ 

๑ . กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เส ริ ม
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบ กำกับ ดูแล
การจัดซื้อจัดจ้าง 

ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง และไม่เกิดปัญหาการทุจริตการ
จัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ กองคลัง 

๔.๓ การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 
๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 

๑. โครงการส่งเสริมความรู้
ด้ านกฎ  ระ เบี ยบ  และ
ก ฎ ห ม า ย ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง
ส ำ ห รั บ ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

๑. การจัดอบรมความรู้ด้ านกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
๒. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และ
บริหารราชการ 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ งานกิจการสภา 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลัดเทศบาล 

๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ข อ ง ฝ่ า ย บ ริ ห า ร ต า ม
กระบวนการ และวิธีการที่
ก ฎ ห ม า ย  ร ะ เบี ย บ ที่
เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดย
ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

๑. กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ 
บทบาทและอำนาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติ
ภารกิจได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
๒. สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถนำองค์ความรู้ที่
ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารด้วย
ความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ งานกิจการสภา 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลัดเทศบาล 

 
 
 
 



 
 

- ๓๑ - 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

๔.๔ การเสริมพลังการมี
ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ชุ ม ช น 
(Community) และบูรณา
ก า ร ทุ ก ภ า ค ส่ ว น เพื่ อ
ต่อต้านการทุจริต 
๔ .๔ .๑  ส่ ง เสริม ให้ มี ก าร
ดำเนิ นการเฝ้ าระวั งการ
ทุจริต 

๑. กิจกรรมส่งเสริมชุมชน
เฝ้าระวังการทุจริต 

๑. มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้าน
การทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย ๓ 
แห่ง 
๒. มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดขึ้น 
 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ งานนิติการ 
ฝ่ายปกครอง 

สำนักปลัดเทศบาล 

๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

๑. กิจกรรมบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 

๑. มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 
๒. เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนในการต่อต้านการทุจริต 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ งานนิติการ 
ฝ่ายปกครอง 

สำนักปลัดเทศบาล 

รวม ๙  โครงการ  ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 33 - 

1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      1.1.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 

 หลักธรรมาภิบาล  หรือ  การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสำคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึก
ในการทำงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง  นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง 
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย  จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหา
เรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง  ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว  
ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทำให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ใน
ที่สุดนั้น  ต้องนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ       
ภาคธุรกิจเอกชน  ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสำนึก   
ของคนไทย ร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทาง ที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุน    
การทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนำหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม  ความโปร่งใส  
ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล  และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหาร
การปกครองของหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทย  
มีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับกรอบการนำหลักธรรมาภิบาล         
ไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บน
ความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) 
หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่ วนร่วม (Participation)  ดั งนั้น  การพิจารณาคัดเลือก             
นำองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใส
สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ จะต้องคำนึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดำเนินงาน
ที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 

 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจัดทำโครงการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค์... 
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3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์ นำไปสู่การปฏิบัติที่ดีต่อประชาชน 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร เกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ทุกขั้นตอนและปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้

4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าอุเทน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารเทศบาล 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม 
 ๕.ติดตามประเมินผลแบบทดสอบก่อน และหลังการอบรม 
 ๖. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารเทศบาลทราบ 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 พ.ศ. 2562– 2564 
 
8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐.-บาท  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลท่าอุเทน 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม
และความซื่อสัตย์ 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรเกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนและ
ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 

2. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤติของโลก
ที่มากับกระแสโลกาภิวัฒน์   มีรากฐานสำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี  ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  ใช้อำนาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์  ต้องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ  การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และต่อประเทศชาติ 

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลตำบลท่าอุเทน  จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่
ดีในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน และเกิดความภาคภูมิใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร เกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที่ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดให้มีการดำเนินกิจกรรม 
  1.1 ฝึกอบรมสัมมนา  
  1.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์บุคคลต้นแบบในองค์กร 
  1.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 2. ติดตามประเมินผลกิจกรรม 

7. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

8. งบประมาณในการดำเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐.-บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลท่าอุเทน 
 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ โดยมุ่ง
สัมฤทธิ์ของงานมีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีจิตสาธารณะ 
 2 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
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    1.1.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลท่าอุเทน” 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่  เทศบาลตำบลท่าอุเทน  ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลท่าอุเทน  พ.ศ. 
2552  โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย  ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระทำ ประกอบกับได้มีประกาศคณ ะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 30 
กันยายน 2558  กำหนดให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลมีหน้าที่ดำเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ   อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  9 ประการ  ได้แก่ 
ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,  มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต  และรับผิดชอบยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย, 
ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ  ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปร่งใส  และ
ตรวจสอบได้,  ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และยึดมั่นในหลักจรรยา
วิชาชีพขององค์กร  นอกจากนี้  สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร  และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือกำหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ  โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำ
การอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 
1013.7/ว 11 ลงวันที่  25  ธันวาคม  2557  ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรนำแนวทางการดำเนินการ
ดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน  จึงได้จัดทำ
มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ขึ้น  เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและ         
ฝ่ายประจำทุกระดับนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ไม่กระทำ
การอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติการปฏิบัติหน้าที่ในการยึดหลักตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
 2.เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององค์กรให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป และสร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  
 3. เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามลำดับ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
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5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
 2. ประชุมคณะทำงานฯ 
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร ที่
ต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 4. จัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแก่บุคลากร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ตน  
 5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ เพ่ือมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ 
 6. ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2664 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายพนักงาน 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 2. บุคลากรในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของ
องค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
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    1.1.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยสถานการณ์หรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง  การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน”  หมายถึง  สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่  และมี
การใช้อิทธิพลตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว  โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น  แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ  ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้  อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรง
ตำแหน่งในองค์กรต่างๆ  ทั้งในหน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจ       
ที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดย  
มิชอบ  ทั้งนี้หมายรวมถึง  ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  

 ดังนั้น  เทศบาลตำบลท่าอุเทน  จึงได้ดำเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือป้องกันการ
ทุจริตในการปฏิบัติราชการ  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. เพ่ือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพ่ือป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลท่าอุเทน  

6. วิธีการดำเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดจากการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. ประชุมคณะทำงานฯ 
 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ
จัดการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  ทั้งในส่วนของขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบต่างๆ ใน
การปฏิบัติงาน 
 4. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
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 5. จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและใช้
แอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ในการทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 
 6.จัดทำรายงานผล และข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อ
สาธารณชน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
 ๑๐,๐๐๐.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายปกครอง  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้รับเกียรติบัตร
ระดับพ้ืนฐานจากการทดสอบความรู้ความเข้าใจจากแอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจำนวนบุคลากรทั้งหมดในองค์กร 
 2. คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. รายงานผลและข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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1.2  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
       1.2.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 –
2560) มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบโดยต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย
หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 

  ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯข้างต้น  
เทศบาลตำบลท่าอุเทน  จึงได้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต       
เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน  และการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม     
ของภาคประชาชน  ในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตให้แก่ประชาชน 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ี 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลท่าอุเทน  

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ  
 2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  ให้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต 
 4. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตชุมชน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายปกครอง  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 1. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่าง ๆ 
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 2.  มีการผลิตสื่อเผยแพร่การสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
 3. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในชุมชน 
 4. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 
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    1.2.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

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

2. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจำนวนมาก  การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าไม้    
ที่ผิดกฎหมายเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว  ทำให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจำนวนลดน้อยลง     
ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็น
อย่างมาก  หน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ซึ่งจะ
สามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ  โดยทั้งสองพระองค์ท่าน     
ได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน       
ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการดำเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง  เพ่ือ
ประโยชน์  4  อย่าง” ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่  ปลูกไม้ให้พออยู่  พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” 
หมายถึง  ไม้เศรษฐกิจ  ปลูกไว้ทำที่อยู่อาศัยและจำหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกิน    
และสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง  ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน  เช่น  ไม้ฟืน  และไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือ
ประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เทศบาลตำบลท่าอุเทน  ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด   
ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ในชุมชน  จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและ   
ใน เขตเทศบาลตำบลท่ าอุ เทน  เพ่ือส่ งเสริม ให้ ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุ รักษ์  ดู แลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมจิตสำนึกสาธารณะให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ  
 2. เพ่ือให้ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ได ้
 3. เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมาก
ขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. ประชาชนในพ้ืนที่  ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าอุเทน
จำนวน  ๗  หมู่บ้าน  ๑๑  ชุมชน  โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น  ไม้ประดับ  ไม้ผล  ไม้ดอก  
และพืชผักสวนครัว  รั้วกินได้  เป็นต้น 
 2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟ ู สภาพแหล่งน้ำ  คูคลอง  ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าอุเทน   จำนวน  ๗  หมู่บ้าน  ๑๑  ชุมชน   และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตเทศบาล
ตำบลท่าอุเทน  โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชน
ต่างๆ  
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5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่าอุเทน  และแหล่งน้ำ คู คลอง ในเขต
เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

6. วิธีการดำเนินงาน 
 1. จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ  
 2. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจำชุมชน  
 3. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจำชุมชน  
 4. จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กำจัดวัชพืชในแม่น้ำคูคลอง ทำ
ความสะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ
สวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชน
อ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
 6. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลท่าอุเทน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์สาธารณะ เข้าร่วมกลุ่ม
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
 2. ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้  
 3. สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น และทรัพยากรธรรมชาติมีมากข้ึน 
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    1.2.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2. หลักการและเหตุผล 

  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ  ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน   จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ  เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์  ความพอเพียง  
หมายถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร 
ต่อการกระทบใด ๆ  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความ
รอบคอบ  และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ  มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน 
และขณะเดียวกัน  จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ   ประชาชนให้มีสำนึก
ในคุณธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริต  และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม  ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน  ความเพียร     
มีสติ  ปัญญา  และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวาง  ทั้งด้านวัตถุ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

         เทศบาลตำบลท่าอุเทน  จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน ให้สามารถพ่ึงพาตนเอง 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้ 
 2. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชน และเยาวชนในชุมชน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตำบลท่าอุเทน 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดอบรม/บรรยายให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิทยากรใน
ชุมชน 
 2. ศึกษาดูงานการดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความสำเร็จในชุมชน 
 3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัฒนาชุมชน กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้
ในการดำเนินชีวิตประจำวันได ้
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 

โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ  สร้างรายได้  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นโครงการตาม
แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร 
พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการดำเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ  นำไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก  ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ  โดย
เน้นให้ผลการดำเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก  ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่      
พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้สำหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย  ดังนั้น  โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ   ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง   โดยมีหลักการสำคัญคือ     
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  เป็นขั้นตอนตามลำดับความจำเป็น  ประหยัด  การพ่ึงพาตนเอง  ส่งเสริมความรู้ 
และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม  นอกจากนั้น  ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชน
สามารถวิเคราะห์ปัญหา  และความต้องการของชุมชน  สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพ   
ของพ้ืนที ่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง  โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

เทศบาลตำบลท่าอุเทน  จึงจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ  สร้างรายได้  โดยมีแนวทาง
ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับ
ผู้มีรายได้น้อย  ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. ส่งเสริมอาชีพเพ่ิมรายไดใ้ห้ประชาชนในชุมชน 
 2. สร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ 
 3. ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
 4. ฝึกปฏิบัติงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐.-บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานพัฒนาชุมชน  กองการศึกษา  เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ดและสามารถสร้างรายได้ให้ตนเอง 
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.3 จิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
      1.3.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 

1. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 

2. หลักการและเหตุผล 

 สภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่   คนส่วนใหญ่
ยึดติดอยู่กับความสำเร็จทางวัตถุกันมาก  ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา  ศีลธรรม  ประเพณี  วัฒนธรรม
ท้องถิ่น  ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ทำให้ปัญหาต่างๆ  ที่เกิดโดยเฉพาะ
เยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหาของการขาดศีลธรรม  คุณธรรม  ดังนั้น  การส่งเสริมคุณธรรมโดยเริ่มจากสังคม
เล็กๆ ก่อนคือสถาบันครอบครัว  หากได้รับการเรียนรู้  อบรม ปลูกจิตสำนึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรม 
โดยเฉพาะการสร้างจิตสำนึกความซื่อสัตย์  ส่งผลให้เยาวชนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม  ความซื่อสัตย์  และ
คุณภาพต่อไป  เทศบาลตำบลท่าอุเทน  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนให้มีจิตสำนึกที่ดี  จึงได้
จัดทำโครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว  เพ่ือส่งเสริมให้เป็นเยาวชนเป็นคนที่มีคุณธรรม  มีความซื่อสัตย์
สุจริต  มีสติปัญญา  มีความอดทน  รอบคอบในการดำเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่า    
ของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม   แต่กลับ
จะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า  เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ 
เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือปลูกจิตสำนึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรม  โดยเฉพาะการสร้างจิตสำนึกความซื่อสัตย์ให้แก่เด็ก
และเยาวชน 
 2. เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กและเยาวชนและผู้ปกครอง  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าอุเทน 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดจัดงาน 
 2. จัดทำโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 3. ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 4. ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ 
 5. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประชุมชี้แจง 
 6. ดำเนินการตามโครงการ 
 7. ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา  เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักในการดำรงตนตามหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและพร้อมมีส่วนร่วมในการสร้าง
สังคมท่ีด ี
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 

2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันการทุจริตเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก  เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ  โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พุทธศักราช 2๔๙๖  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ. 2552 
มาตรา ๕๐  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลตำบล  มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลตำบล (๘) บำรุงศิลปะ  
จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  และ (๗ ) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา  16  ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง   ดังนี้ (9) จัด
การศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 
6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา ความรู้    
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต   สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข  และมาตรา 25 
กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 

เทศบาลตำบลท่าอุเทน  พิจารณาเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น  เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้อง  
ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญ  ที่ทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  และเป็นการป้องกัน
แก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุด  โดยการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง  มีความซื่อสัตย์
สุจริต  การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด  ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ  ไม่คดโกง  มีจิต
สาธารณะ  มีจิตสำนึกเพ่ือส่วนรวม  ตระหนักรู้และคำนึงถึงสังคมส่วนรวม  มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการ
กระทำใด ๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุก
รูปแบบ 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม 

4. เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในชุมชน 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลท่าอุเทน 
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6. วิธีการดำเนินการ 
 1. ประชุมวางแผน/มอบนโยบาย 

2. แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณานำหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ
สถานศึกษาในสังกัดของอปท. หรือ ที่ อปท. ให้การอุดหนุน  

 3. ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางของคณะทำงานฯ  
4. ติดตามการดำเนินการ 

 4. สรุปผลการดำเนินการ 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา  เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการนำหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานศึกษาในสังกัดของ อปท. 
หรือ ที่ อปท. ให้การอุดหนุน  

2. เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริตมีภูมิคุ้มกัน
ทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 

3. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
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    1.3.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

 การทุจริตเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประเทศ  ดังนั้น การปลูกจิตสำนึกของคนใน
ชาติให้มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต  โดยมุ่งที่เด็กและเยาวชนที่จะต้องสร้างชาติในอนาคต  โดยส่งเสริม
ให้เยาวชนมีความตระหนักในปัญหาการทุจริต  และเกิดจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต  เพ่ือสร้างจิตสำนึกและความตระหนักใน
การต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นในสภาเด็กเยาวชนของชุมชนและเกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนใน
ชุมชนต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้กับเด็กและเยาวชน 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 

4. เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ศูนย์เยาวชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีการดำเนินการ 
 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมสภาเด็กในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือกำหนดรูปแบบ
กิจกรรม แนวทางในการดำเนินการ  
 2. จัดประชุมคณะทำงานฯ 
 3. ดำเนินการตามกิจกรรม และรูปแบบที่กำหนด 
 4  สรุปติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ 2562– 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา  เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 1. สภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 2. สภาเด็กและเยาวชนเกิดจิตสำนึกในความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริตและเสียสละเพ่ือส่วนรวมเกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป  
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    1.3.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเยาวชนสัมพันธ์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล 

 ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น  น้ำ  ป่าไม้  แร่ธาตุ  ซึ่ง
นับวันจะหมดลงเนื่องจากมนุษย์ไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าและการบำรุงรักษา  จะเห็นได้จากปัจจุบันปัญหา
มลพิษสิ่งแวดล้อมมีมากขึ้น  ทำให้น้ำเสีย  อากาศเป็นพิษ  ขยะล้นเมือง  อันเนื่องมาจากการขาดจิตสำนึกของ
มนุษย์ที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ความสำคัญ  และต้องได้รับการพัฒนาทุก ๆ ด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา 
ให้เจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีที่จะเป็นกำลังในการพัฒนาท้องถิ่น  และประเทศชาติต่อไป 

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  และปัญหาที่จะได้รับผลกระทบจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำ
โครงการเยาวชนสัมพันธ์  เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชน มีความตระหนักถึงความสำคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีจิตสำนึกที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็น
สมบัติของชาติ 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกสาธารณะรู้จักเสียสละ และรู้จักแบ่งปัน 

4. เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในชุมชน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่กำหนดตามความเหมาะสม 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดประชุมเพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 
 2. ประสานงานวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3. ประสานงานสถานที่จัดอบรม และสถานที่จัดกิจกรรม 
 4. ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้ 
 5. สรุปรายงานติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
๑๐,๐๐๐.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลท่าอุเทน 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 1. เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 2. เด็กและเยาวชนมีความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเกิด
จิตสำนึกท่ีจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสมบัติของชาติ 
 3. เด็กและเยาวชนเกิดจิตสำนึกสาธารณะรู้จักเสียสละ และรู้จักแบ่งปัน 
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2.1 การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าอุเทน 
ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่  3  (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)    
ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ และประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี  และเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต”      
มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perceptions Index : 
CPI)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ในปี พ.ศ. 2564  ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐ
ต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ          
ซ่ึงปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน  7,852  แห่ง  ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน
ของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง   ที่มุ่งเน้นการ
กระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ  การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยยึดหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่      
ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด  และต้องเป็นไป
เพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลท่าอุเทน  จึงได้เห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่นเอง  ซึ่งจะเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
โดยได้ยึดถือหรือมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  มีการบริหารให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนผู้บริหาร  จึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรการการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าอุเทน  ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
1.เพ่ือเป็นการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารของเทศบาลตำบล  

ท่าอุเทน  อย่างเห็นเป็นรูปธรรม  ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
2.เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าอุเทนสู่การรับรู้

ของสาธารณชน  
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4. เป้าหมาย 
 1. การประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าอุเทน 
 2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าอุเทน  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ผู้บริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพ่ือป้องกันการทุจริตและต้านการทุจริต  
 2. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 3. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 4. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตต่อสาธารณชน 
 5. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารได้แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นเป็นรูปธรรม 
 2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

- 58 - 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
      2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 

 พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญ   
ต่อองค์กร  โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร  และประชาชน  การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ  จะต้องมีมาตรฐานในการทำงานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน  และมีมาตรการในการทำงานที่โปร่งใส  สามารถตรวจสอบการทำงานได้  ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
ให้มีประสิทธิภาพ  เป็นธรรม เพ่ือนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

 ดังนั้น  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการบริหารราชการในองค์กร  ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงาน
บุคคลและกิจการสภาให้มีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรมในการทำงาน  มีความโปร่งใส 
และตรวจสอบการทำงานได้  จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม  และกฎหมายของผู้บริหาร
ให้ปรากฏชัดเจน  
 2. เพื่อกำหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการทำงาน  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  การเลื่อนตำแหน่ง  
และมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 
 3. เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 
 4. เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีแนวทาง  รูปแบบ  ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้และป้องกันการได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ผู้บริหารกำหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบริหารงานบุคคล 
 2. แต่งตั้งคณะทำงาน 
 3. จัดทำมาตรการ แนวทางปฏิบัติในการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 4. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของบุคลากรในองค์กร 
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 5. ประกาศเผยแพร่มาตรการ 
 6. กำกับติดตามการดำเนินการตามมาตรการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 งานการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 2. แนวทางป้องกันการได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 3. กลไกให้เจ้าหน้าที่สามารถเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 
 4. ลดข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 80 % 
 5. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 80% 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 
 
2. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลตำบลท่าอุเทน  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืน   
ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน    
ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น  มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวก     
ในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือ
มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ  อนุมัติ  อนุญาต  ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน  ระดับสำนัก  กอง  และฝ่าย
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ  ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า  ประชาชนไม่ได้รับความ
สะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ 
ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพ่ือประโยชน์สุขประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  มาตรา  6  และมาตรา  37  ที่กำหนดให้
การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ไม่มีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจำเป็น  ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่ในการสั่ง  อนุญาต 
และอนุมัติ  เกี่ยวกับราชการ  และมีอำนาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการ  ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  ตอบสนองความต้องการของประชาชน  ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไข
ขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก  จึงจำเป็นต้องมีมาตรการออกคำสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหัวหน้าส่วนราชการ 
 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 2. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3. เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4. เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลท่าอุเทน 
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6. วิธีดำเนินการ 
 1. ประชุมมอบนโยบาย/แนวทางในการมอบหมายงาน 
 2. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ 
 2. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 3. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 งานการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 
 2. คำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดการพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ     
ด้วยตนเอง  ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ  ตามภารกิจและการจัดทำ
บริการสาธารณะ  แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้   ดังนั้น  การที่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์  สุจริต  มีความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 ดังนั้น  การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ  การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์   
ในทรัพย์สินของทางราชการ  เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญ เพ่ือป้องกันการใช้จ่าย
งบประมาณที่ไม่สมควร  ผิดวัตถุประสงค์  ไม่มีประสิทธิภาพ  และป้องกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ  จัดจ้าง  เทศบาลตำบลท่าอุเทน    
จึงได้จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ  
 2. เพือ่ป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
 3. เพื่อสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กร 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดประชุม 
 2. จัดทำคำสั่งคณะทำงาน 
 3. ประชุมคณะทำงาน 
 4. กำหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 5. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทราบ 
 6. กำกับติดตามการดำเนินการตามมาตรการ 
 7. รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือปรับปรุง
แนวทางในการดำเนินงาน 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง  เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีมาตรการป้องกันและกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ และป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
 2. มีกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรผ่าน
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์กร 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งกำหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  และเกิดประโยชน์สูงสุด         
กับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ  ปี 2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการดำเนินงาน 
 2. เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัด
จ้าง 
 3. เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเก่ียวข้องในงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ประชุมวางแผนวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการดำเนินงาน 
 2. รวบรวมจัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างในฐานข้อมูล 
 3. จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเสนอผู้บริหารเพ่ือประกอบการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการ
ดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 6. เผยแพร่รายงานผลให้สาธารณชนรับทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  เทศบาลตำบลท่าอุเทน 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
 2. มีฐานข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับ
ประชาชน 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ     
ด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำ
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้  ดังนั้น การที่องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์  สุจริต  มีความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้น  การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์   
ในทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญ เพ่ือป้องกันการใช้จ่าย
งบประมาณที่ไม่สมควร  ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง   เทศบาลตำบลท่าอุเทน     
จึงได้จัดทำกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลตำบลท่าอุเทนทุกโครงการ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างรายโครงการ 
 2. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลท่าอุเทน           
ที่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553  จำนวน  4  ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ 
ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลท่าอุเทน และชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
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  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 2. นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง  เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า  3  ช่องทาง 
 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุก
โครงการ  
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการโดยการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน  และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
โดยดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สำนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ  สอบถามข้อมูล  ยื่นคำขออนุมัติ   
อนุญาต  ในเรื่องที่เป็นอำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล  ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการดำเนินการ
ให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ  โดยมีการปรับระบบการทำงานแต่ละกระบวนงาน  เพ่ือให้มีระบบบริการที่
เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  ทั้งในด้านเอกสาร  การส่งต่องาน  ระบบการรับเงิน 
และกำหนดระยะเวลาดำเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอำนวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน  ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ  เพ่ือให้บริการตามลำดับ  จัดสถานที่  สิ่งอำนวยความ
สะดวกอ่ืนๆ  เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน  เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  ให้ได้รับความพึงพอใจ  
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

 นอกจากนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยังต้องบริหารจัดการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง  17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทาง
เท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ำ, ด้านน้ำเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้าน
การส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่
แหล่งกำเนิด การจัดการน้ำเสีย  แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอน  กระบวนปฏิบัติภารกิจ  ต้องคำนึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  สร้าง
ความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ  ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ   

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแต่ละภารกิจให้ประชาชนได้รับทราบ  สร้างความโปร่งใสในการ
บริการสาธารณะ  ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติอย่างยุติธรรม  เสมอภาค 
 2. เพ่ือเป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ  และนำผลมาปรับปรุง
ในการให้บริการ  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ อย่างยุติธรรม เสมอภาคและไม่เลือก
ปฏิบัติ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ทุกส่วนราชการของเทศบาลตำบลท่าอุเทน  

6. วิธีดำเนินการ 
 1 .ผู้บริหารมอบนโยบาย/แนวทางในการดำเนินการเพ่ือสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามแต่
ภารกิจงานบริการสาธารณะ 
 2. ประชุมสำนัก/กอง/ฝ่าย ที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ยุติธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ ตรวจสอบได้ 
 3. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแต่ภารกิจ กำหนดให้มีการแสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตรา
ค่าบริการอย่างชัดเจน และกำหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ 
 4. ประกาศเผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการ เว็บไซต์ และช่องทางประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ ที่
ประชาชนสามารถรับทราบได้อย่างทั่วถึง 
 5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนให้
ผู้บริหารและประชาชน รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงในการให้บริการ 
 6. ประชุมสำนัก/กอง/ฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือดำเนินการปรับปรุงการให้บริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจ
แก่ประชาชน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ๕,๐๐๐.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส่วนราชการของเทศบาลตำบลท่าอุเทน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานปฏิบัติงานแต่ละภารกิจ และผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อสาธารณชน 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจของต่อคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 80 
 3. ลดจำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ประชาชนในพ้ืนที่เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่า     
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงได้ให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือก
ปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด โดยนำแนวทางตามหลักการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี           
มาประยุกต์ใช้  โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency)  และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยก
ด้าน  เพศ  ถิ่นกำหนด  เชื้อชาติ  ภาษา อายุ  ความพิการ  สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  ความเชื่อทางศาสนา  การศึกษา  การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กำหนดให้   
ส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติ
ภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

 ดังนั้น  เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน เทศบาลตำบลท่าอุเทน  จึงมีการนำ
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน  เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่  มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่
ประชาชนอย่างชัดเจน  มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ  รวมถึงการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  เพ่ือให้เกิดความ   
พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็น
ธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชน 
2. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความ

เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 3. เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเชื่อม่ันในองค์กร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 80 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดให้มีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างเกณฑ์มาตรฐานหรือมี
เครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
 2. จัดให้มีและปรับปรุงการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ใน
การดำเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
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 3. จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มี
กล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 
 4. จัดให้มีสถานที่สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ำสำหรับ     
ผู้พิการ 
 5. จัดให้มีป้ายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง 
 6. มีการนำระบบออนไลน์  ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart Box) มา
ประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA) 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ๕,๐๐๐.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลท่าอุเทน 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าอุเทน 
 กองคลัง  เทศบาลตำบลท่าอุเทน 
 กองช่าง  เทศบาลตำบลท่าอุเทน 
 กองการศึกษา  เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. มีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชน 
2. มีระบบการทำงานให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการอย่างมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

 3. ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 80 
4. ลดจำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ  
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
       2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : มาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด  ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี  และได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 

 เพ่ือกำกับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร 
เกิดความความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน        
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 
เทศบาลตำบลท่าอุเทน  จึงได้จัดทำมาตรการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือจัดทำมาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2. เพื่อมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสำรวจงานบริการที่ เทศบาลตำบลท่าอุเทนต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่ องใดที่ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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 3. จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ 
ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  1) ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  2) จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  3) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  4) จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  5) จัดทำคำสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มี การให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาทำการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  5) การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 4. ประกาศเปิดเผยข้อมูลและมาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ จัดทำ
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
 5. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และนำผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ๕,๐๐๐.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการในเทศบาลตำบลท่าอุเทน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ 

2. มีแผนภูมิแสดงข้อมูลการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 
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     2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น 
เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว   รวดเร็ว  ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสำคัญ  คุณสมบัติ  ความรู้  ความสามารถในการที่จะดำเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี  ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม  เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้น การดำเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ความมี
ประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้องมีการกระจายอำนาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2. เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 

3. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 

4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  หรือหัวหน้าส่วนราชการ  ในเทศบาลตำบลท่าอุเทน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  แต่งตั้ง ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในเทศบาลตำบลท่าอุเทน  เพ่ือกระจายอำนาจในการตัดสินใจ 

2. แจ้งเวียนผู้รับมอบอำนาจและทุกหน่วยในเทศบาลตำบลท่าอุเทน รับทราบ 
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ เปิดเผยต่อ

สาธารณชน  
 4. ผู้รับมอบอำนาจรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบมายในทุกเดือน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการของเทศบาลตำบลท่าอุเทน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดำเนินการอ่ืนใดของ 
ผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น 
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2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
       2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม  

2. หลักการและเหตุผล 

 สังคมปัจจุบันมุ่งเน้นความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  มีการแก่งแย่งแข่งขันในทุกรูปแบบ  
เพ่ือบรรลุผลตามความประสงค์  โดยอาจทำให้ขาดการคำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรมอาจส่งผลกระทบต่อ
คุณธรรม  จริยธรรมในจิตสำนึกของผู้คนจนเกิดความผิดเพ้ียนไปทำให้เกิดปัญหาขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบัน 
ไมว่่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีจุดยืนในสังคมเป็นต้นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลตำบลท่าอุเทน  
จึงจัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์  สุจริต           
มีคุณธรรม  เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมมือกันในการสร้างสรรค์สังคมที่สงบสุข   
มีคุณธรรม  จริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ  ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เพ่ือการปลุก
กระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม  อันเนื่องมาจากแนวคิดที่ว่า  ความดี  ความซื่อสัตย์สุจริต
และคุณธรรมเป็นรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความสงบสุขร่มเย็นร่วมกัน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
 2. เพ่ือสร้างขวัญ  กำลังใจ  ตลอดจนปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี      
อันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
 ๓. เพื่อสร้างสังคมท่ีสงบสุขและทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

4. เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีค่านิยม  ยกย่อง  เชิดชูเกียรติ  และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต     
มีคุณธรรมและจริยธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจำนวนไม่น้อยกว่า 
๓  คน/ปี 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนทีเ่ทศบาลตำบลท่าอุเทน 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะทำงานฯ  
 2. ประชุมคณะทำงาน 
  -กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
  -พิจารณาคัดเลือก 
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 3. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่าง ๆ  
4. จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้

เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ วารสาร เว็บไซต์ สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 
5. เชิญบุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิดให้แก่เด็กและเยาวชน ประชาชน

ในชุมชนตามโอกาสต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
6. จัดทำทำเนียบหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ๕,๐๐๐.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา  เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. จำนวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และ
เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 
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     2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันสังคมไทยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล    
เด็ก  เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น  ตั้งใจ 
ร่วมเป็นแกนนำในการส่งเสริม  สนับสนุน  และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 

 เทศบาลตำบลท่าอุเทน  จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือนำผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี  วันสงกรานต์ และ       
วันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ  เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจ  ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็น
แบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 2. เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตระหนักถึงความการเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และการมีจิตสาธารณะ 
 3. เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 

4. เป้าหมาย 
 - ประชาชน หน่วยงาน  องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตำบลท่าอุเทน 
 - ผู้ทำคุณประโยชน์  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลท่าอุเทน 

5. สถานที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 2. ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 3. จัดทำเอกสารผู้ทำคุณประโยชน์ด้านต่าง ๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
  - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
  - ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
 4. ดำเนินการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
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5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 6. สรุปผลการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ๕,๐๐๐.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           กองการศึกษา  เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. การยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ จิตสาธารณะหรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลท่าอุเทน 
 2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตำบลท่าอุเทนมีค่านิยม  ยกย่อง  เชิดชูเกียรติ และ
เห็นคุณค่าของบุคคลที่เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  และมีจิตสาธารณะ  
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     2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลดำรงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการ
ดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า  25 ปี  ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภาย ใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อนเกษตรกรจะทำการผลิตเพ่ือการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน  ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจำหน่าย 
ทำให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทำให้ต้องหันกลับมาทำการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจำหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง 
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็น
การใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทำให้สภาพแวดล้อมของ
บริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่สำคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่
จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 เทศบาลตำบลท่าอุเทน  ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เริ่มจากการดำเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลำดับแรก  จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำ
และต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้  และสามารถนำผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง 
โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ำในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับ
ปริมาณน้ำต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน  จึงได้จัดทำกิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมนำ
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำเนินชีวิตอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร 
ประจำศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. สถานที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจำตำบล 
 2. ดำเนินคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 



 
 

- 80 - 

 3. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่าง ๆ  และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 

4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่
สาธารณชนต่อไป 
 5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ๕,๐๐๐.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
 งานพัฒนาชุมชน  กองการศึกษา  เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. จำนวนบุคคลที่ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 2. ขยายผลองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนในชุมชน 
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2.5  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
       2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซ่ือสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่ด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น และการ
ใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินกิจการต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น  การดำเนินการ
บริหารจัดการต่าง ๆ ต้องคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ  ไม่เกิดปัญหา
ข้อครหาในการทุจริตหรือดำเนินการไม่โปร่งใส ซึ่งสาเหตุการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ 
สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับบุคคล  หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิด
จากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต  ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กร    
ที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร  โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดำเนินงานก็ตาม  แต่เป็นสิ่ง
สำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน  ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม  ชุมชน  และประเทศ
เกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

 ดังนั้น  เทศบาลตำบลท่าอุเทน  จึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กำหนด
แนวทางในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือเป็น
การพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 2. เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือมาตรการและนำไปปฏิบัติ 
 3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในเทศบาลตำบลท่าอุเทน  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

6. วิธีดำเนินการ 
 1.ประชุมหน่วยงาน 

2. กำหนดข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตาม
แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร โดยมีกรอบดังนี ้
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 - ห้ามเรียกรับเงิน เรี่ยไร หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ 
 - ห้ามปฏิบัติหน้าที่เอ้ือประโยชน์ หรือเลือกปฏิบัติแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและพวกพ้อง 
 - ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค 
3. ประกาศให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
4. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 
5. กำกับติดตามมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  

 6. รายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคเป็นข้อมูลในการดำเนินการปรับปรุงข้อตกลง
การปฏิบัติราชการในปีต่อไป 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562–2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการของเทศบาลตำบลท่าอุเทน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
- ข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร 
- ลดข้อร้องเรียนของบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอ ที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 กลไกการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อำนาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 

 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน
ทั้งสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สำคัญ 

 ดังนั้น  เทศบาลตำบลท่าอุเทน  จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. กำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กำกับดูแล
และองค์กรอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำปี หรือ
คณะทำงาน LPA 
  - การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
  - การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
 2. รายงานผลการให้ความร่วมมือให้ผู้บริหารทราบ  
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานตรวจสอบภายใน  เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- 85 - 

2.5.3 ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคำ
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 

 ฉะนั้น  เพ่ือให้การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจำเทศบาล
ตำบลท่าอุเทน  รวมถึงจัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น  เพ่ือดำเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็น
แนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ  
 2. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 2. จัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
 3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ  ฝ่ายปกครอง  สำนักปลัดเทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปฏิบัติตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครอง 
                     ส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน  แจ้งเบาะแส  เสนอข้อคิดเห็น  ซึ่งสามารถยื่น           
คำร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ  ได้แก่  ระบบอินเตอร์เน็ต  ทางโทรศัพท์  หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 

 เพ่ือให้การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดทำมาตรการกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว  ตรงไปตรงมา 
ตรวจสอบได้  สร้างความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายให้แก่ประชาชน  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือมีกระบวนการกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาอย่างเป็นระบบ โปร่งใส 

2. เพ่ือมีมาตรการกำกับติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในขั้นตอนการดำเนินการ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของ บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงขั้นตอนการลงโทษผู้กระทำผิดอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ  

4. เป้าหมาย 
 มาตรการกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีดำเนินการ 
 1.ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. แต่งตั้งคณะทำงาน 

3. กำหนดมาตรการกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ในขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้  

 - กระบวนการขั้นตอนลงโทษ 
 - กระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทำความผิด  

 4. กำกับติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5. เผยแพร่มาตรการกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้สาธารณะชนทราบ 
 6. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ  ฝ่ายปกครอง  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีกระบวนการกำกับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาอย่าง
เป็นระบบ โปร่งใส 

2. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ิมมากขึ้น  
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3.1 การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอ    
      3.1.1 การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  

 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เทศบาลตำบลท่าอุเทน  จึงได้มี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร
ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 2.เพ่ือมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสำหรับประชาชน 
 3. เพ่ือจัดแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
 3. เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีข้อมูลที่
ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

6. วิธีดำเนินการ 
 1.จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเพ่ือดำเนินการให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 3.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ 
 4. จัดทำข้อมูลแสดงการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ  สม่ำเสมอ  
 5. ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  
 6. จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 7.จัดทำรายงานผลสถิติผู้มารับบริการรวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ๕,๐๐๐.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
 2. จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
 3. จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ 
 4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 
          3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ 
การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 ดังนั้น  เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  จึงได้จัดทำมาตรการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือกำกับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดไว้  รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือกำกับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่
กำหนดไว้ 

2. เพ่ือกำกับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่าง ๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับท่ีกำหนด  
 2. กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบั ติ
ราชการ  ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลท่าอุเทน 
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6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น  

2. ประชุมคณะทำงานฯ 
  2.1 กำหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อสาธารณชน 

- การบริหารงานบุคคล/แผนอัตรากำลัง 
- การบริหารงบประมาณ การเงิน  
- การจัดหาพัสดุ /แผนการจัดหาพัสดุ 
- การจัดซื้อจัดจ้าง/ การคำนวณราคากลาง 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
- แผนการดำเนินงาน 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 

2.2 กำหนดแนวทาง/มาตรการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการ
ต่าง ๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

3. ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร
ทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ๕,๐๐๐.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ

จัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน  
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2. มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่าง ๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการ
อย่างชัดเจน   

3. ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
      3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทปีระชาคม 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและ
เท่าเทียมโดยให้ประชาชนกลุ่มองค์กรชุมชนเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ
ความคิดเห็นความต้องการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ร่วมกำหนดแนวทางการ
ดำเนินงาน ร่วมตัดสินใจร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทำ
โครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น  เพ่ือจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินกิจการ
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ 
และสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชุน  เพ่ือนำมาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 3. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 4. เพ่ือนำมาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
 6. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดให้มีประชุมเวทีประชาคมในชุมชน   

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ของเทศบาลตำบลท่าอุเทน 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเวทีประชาคม 
 2. จัดเวทีประชาคม  
 3. สรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุมประชาคมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 4. สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดประชาคม เพ่ือกำหนดกิจกรรมโครงการไว้แผนชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป เสนอต่อผู้บริหาร 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดเวทีประชาคม 
 2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 3. เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
 4. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ

ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลท่าอุเทน 

2. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลตำบลท่าอุเทน  เห็นความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์
และเรื่องร้องเรียนของประชาชนเพ่ือเป็นข้อมูลในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานบริการสาธารณะ
และการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโปร่งใส จึงได้จัดทำ
มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น  เพ่ือกำกับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ของเทศบาลตำบลท่าอุเทน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล 
และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรมสะดวกและ
เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบ
อย่างทั่วถึง 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลท่าอุเทน ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหาช่องทางการติดตาม
ผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  

4. เป้าหมาย 
 1. กำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลท่าอุเทน ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2. กำกับติดตามให้มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการร้องเรียน/การ
ติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่าง  ๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและ
เหมาะสม  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะทำงานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลท่าอุเทน  
 2. ประชุมคณะทำงานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลท่าอุเทน เพ่ือ
กำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
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 3. คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
  - กำหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลท่าอุเทน 
  - กำกับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ
ร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
  - กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
อย่างชัดเจน  
  - กำหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไข
ปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
  - กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วันหากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  - กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือ
ความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบรวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
 4. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลท่าอุเทน ให้
ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 5. คณะทำงานฯ กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามมาตรการ 
 6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 7. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหาร
รับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ๕,๐๐๐.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานนิติการ  ฝ่ายปกครอง  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
 4. มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบรวมทั้งมี
ช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 4. มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตาม
มาตรการที่กำหนดไว้ 
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3.3  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       3.3.1 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 

1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลท่าอุเทน 

2. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลตำบลท่าอุเทน  มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และ
การใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่ เทศบาลตำบล       
ท่าอุเทน  จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซ่ือสัตย์  สุจริต  มีความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ เทศบาลตำบลท่าอุเทน           
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และร่วมดำเนินการโครงการ 
รวมทั้งติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่างๆ ของตน 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 
 4. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลท่าอุเทน 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 3. เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็นในปรับปรุงการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 
 5. เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้ันตอนต่อไป 
 6. เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 
 7. รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564   

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและมี
ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่าง ๆ  
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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3.3.2 ดำเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลท่าอุเทน 

2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ 
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือนำผลที่ได้จากการประเมิน
มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ต่อไป 

 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลท่าอุเทน  มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลตำบลท่าอุเทนมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาล
ตำบลท่าอุเทน  จึงดำเนินการกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลท่าอุเทน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วม
ปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
 3. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตำบลท่าอุเทน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลท่าอุเทน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 3. จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ 
 4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผู้แทนสมาชิกสภา     2  คน 
  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน 
  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหน้าสำนักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี้ 
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีละ 2 ครั้งเป็น

อย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้เทศบาลตำบลท่าอุเทนทราบ เพ่ือนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลท่าอุเทน 

3) จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตำบลท่าอุเทนสำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำปี 

4) ดำเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ตามทีเ่ทศบาลตำบลท่าอุเทนมอบหมาย 
 5. ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 6. การจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 7. การดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 
 8. การติดตามและประเมินผล 
 9. การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณา เพ่ือปรับปรุง
ดำเนินการแก้ไขต่อไป 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25562 - 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ๕,๐๐๐.-บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๒.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการ
ต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  
      4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี  

2. หลักการและเหตุผล 

 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน  เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร  โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน  เกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิม
มูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คำปรึกษากับฝ่ายบริหาร  ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการทำงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าอีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยง
จากการดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็น
ส่วนประกอบสำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตาม
ระเบียบ  และกฎหมายที่กำหนด  โดยผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหาร  เพ่ือจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง  และยัง
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย  ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมี
มาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ  ข้อบังคับ  ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

 3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดีและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการ 

ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

2. เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอำนาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้ 
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร 

3. เพ่ือนำผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ 
ปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริตลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของ
ความสำเร็จของงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในเทศบาลตำบลท่าอุเทน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

6. วิธีการดำเนินการ 
 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยกำหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ และให้
มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
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 2. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 3. สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การพัสดุและทรัพย์สิน  รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอ่ืน ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการ
กำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพ่ือนำข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต 
รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสำเร็จของงานและเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน  เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 ๒. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ๓.มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 4. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
 ๔. เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ 
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     4.1.2 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 

 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ  หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้ ซึ่ งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการ ด้านอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำ
ให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนด
หน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

 เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  จึงได้กำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืน ๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3.เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลท่าอุเทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้      
ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลท่าอุเทน 
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6. วิธีดำเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 2. ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
 5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๖. เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน  เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน ข้อ 
6 ที่เสร็จตามกำหนดเวลา 
 2. สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข 
 ๓. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 
80 ในระดับมาก) 
 ๔. การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถดำเนินการได้ 
      4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล 

 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร    
จึงมักจะกำหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 เทศบาลตำบลท่าอุเทน  จึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล  เพ่ือเกิดการมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเรื่องการบรรจุ  แต่งตั้ง  การโอน  ย้าย  การเลื่อนระดับ  และการเลื่อนขั้นเงินเดือน  สร้างความโปร่งใส     
ในการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 2. เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การโอน 
ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

6. วิธีการดำเนินการ 
 ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในชุมชนทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน 

 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง  เทศบาลตำบลท่าอุเทน  ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตำแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
 - มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการอย่างชัดเจน 
 - นำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 

 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย 
การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 - นำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
 - นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลท่าอุเทน 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยให้นำผลการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 

๒. มีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารงานบุคคลต่อ
สาธารณชนและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าว 
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ -
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินของเทศบาล 
                    ตำบลท่าอุเทน 

2. หลักการและเหตุผล 

 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ของเทศบาลตำบลท่าอุเทน  เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทำใบนำฝากเป็นรายรับ จัดทำใบฎีกาเพ่ือเป็น
รายจ่าย  เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สำหรับการใช้ประโยชน์ในทรั พย์สิน        
ของเทศบาลตำบลท่าอุเทนก็เช่นเดียวกัน  ต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ
ค่าธรรมเนียม  ค่าบริการ  จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส  ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัด
กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินของเทศบาลตำบลท่าอุเทน  เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่งผลให้เกิดการ       
ใช้งบประมาณโปร่งใส  ตรวจสอบได ้

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณของเทศบาล
ตำบลท่าอุเทน 
 2. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายของเทศบาลตำบล
ท่าอุเทนต่อสาธารณชน 

4. เป้าหมาย 
 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

6. วิธีการดำเนินการ 
 - รวบรวมข้อมูลบริหารงบประมาณ เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง 
ประกาศกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 
รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยกำหนดให้มีภาคประชาชน
เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
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 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลตำบลท่าอุเทนให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ทาง
เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ๕,๐๐๐.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่อสาธารณชนและมีช่องทางการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ร้องขอ 
 2. ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการดำเนินการโครงการ การรับจ่ายเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้เกิดความโปร่งใส  
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     4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลตำบลท่าอุเทน  ยึดหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 
2561) จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วม
สังเกตการณ์จัดซื้อจัดจ้าง  เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล
ตำบลท่าอุเทน  โดยต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการและการใช้งบประมาณ  เพ่ือส่งเสริมการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง  และสามารถพัฒนา
ระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น  เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหาร
ราชการที่เปิดเผย  โปร่งใส  เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.เพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุให้แก่ประชาชน 
 3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน ผ่านทางเว็บไซด์ และที่ทำ
การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย 
 เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์
ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  
 2. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวข้องกับพัสดุ เมื่อ
มีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
 3. ประกาศรายงานผลการดำเนินการโครงการที่สำคัญทุกข้ันตอนให้ประชาชนทราบ ผ่านทางเว็บไซด์ 
และท่ีทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
 ๕,๐๐๐.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เกิดปัญหาการทุจริตการจัดซื้อจัด
จ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
      4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและ 
                     สมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจำเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย คำสั่ง และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทำผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 

 ดังนั้น  เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าอุเทน เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์  
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ      
เรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ 
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าอุเทน  ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าอุเทน ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าอุเทน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลท่าอุเทน 
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6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำโครงการ/แผนงาน  
 2. กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 3. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 4. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา  ฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. การจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
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4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   

 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
สำคัญที่ใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนำไปสู่
ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต 

 จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพและมี
ประสิทธิผลเกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนา
องค์กร  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร 
 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น  

4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าอุเทน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

6. วิธีการดำเนินงาน 
 1. จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม 
 2. จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง  
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 3. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่าง   ๆ เช่น การจัดซื้อจัด
จ้างโครงการต่าง ๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจำปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา  ฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าอุเทน  มีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอำนาจหน้าที่ และสามารถ

ปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
 2. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าอุเทน  สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
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4.๔ การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน     
การทุจริต 
    4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบันเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือ
พวกพ้องดีกว่าส่วนรวม  การยกย่องเชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของ
นักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล  รวมถึงความเสื่อมของจิตสำนึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอย
ลง  และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า หรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย 
และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
มุ่งแสวงหาผลประโยชน์  ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความ
มั่นคงของประเทศ  กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ภาคประชาชน 

 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดทำ
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน
รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต   

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
 2. ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลท่าอุเทน 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ ยวกับต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่าง ๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการ  
เว็บไซต์ของหน่วนงาน 
 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน 
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 3. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
 4. สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต     
 5. เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ๕,๐๐๐.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ  ฝ่ายปกครอง  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริตให้ ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 แห่ง 
 2. มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดขึ้น 
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     4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต 

 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดทำกิจกรรมบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต เพ่ือร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง
ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริต 
 2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง 

4. เป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

5. สถานที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลท่าอุเทน 

6. วิธีดำเนินงาน 
 1. จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริตจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2. กำหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 3. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
 5. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตาม
แนวทาง แผนงาน กิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 6. สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
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8. งบประมาณดำเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐.-บาท 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ  ฝ่ายปกครอง  สำนักปลัดเทศบาล  สำนักปลัดเทศบาล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 
 2. เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต 


