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ส่วนที่ 1 
บทน้า 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ 
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล 
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ 
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่การกระจายอํานาจ
ลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์สําคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี  
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจากภาคส่วน

ต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่นสาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การ

ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคง

มีช่องว่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบ
ไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทําให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่
การสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทําพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะการทุจริตในเชิง
นโยบายที่ทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด ดังนั้นจึงมี
ความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแกเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการ
ดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
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5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ข้าราชการมี
พฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ทําให้เจ้าหน้าที่ 
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็น
เครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตั วมาก
ยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน 
คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่อง
ปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทําการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญ
และบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างของ
สาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถนํา SWOT 
Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม 
2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อน
มากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลําดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนา
ประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาค
ราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอ ร์รัปชันและ
มักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและ
ความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิง
ลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้
ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (TransparencyInternational – IT) พบว่า ผล
คะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 
จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่า
ผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็น
ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 
  แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่า
จะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต(United Nations Convention 
Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาตว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการ
ทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบด้วย
ปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่ง
คือพื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติด
กับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็น
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เรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้
การทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปีพ.ศ. 2560 จนถึงปี 
พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ 

เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้
เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ. 2559-2561)เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 
 
 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท้าแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารของเทศบาลตําบลน้ําโสม 
 2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหาร 
บุคลากรของเทศบาลตําบลน้ําโสมรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
3) เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลตําบลน้ํ าโสมเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี (Good 

Governance) 
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4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)ของภาคประชาชน
ในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลน้ําโสม 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลน้ําโสม 
 

4. เป้าหมาย 
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลน้ําโสม รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมี

จิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อ
สงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติ

หรือบริหารราชการของเทศบาลตําบลน้ําโสม 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลน้ําโสมที่มีเข้มแข็งในการ

ตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม 
 5) เทศบาลตําบลน้ําโสมมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่

ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
5. ประโยชน์ของการจัดท้าแผน 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลน้ําโสม รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมี
จิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จาก
การปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุ กต์ใช้ในการทํางาน
และชีวิตประจําวัน 

 2) เทศบาลตําบลน้ําโสมสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มี
ความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มีจิตสํานึกรัก
ท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
  4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลน้ําโสม
ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

 5) เทศบาลตําบลน้ําโสมมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นเทศบาลต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่น
เกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี 

พ.ศ. ๒๕๖๑-พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมา
ยเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑.การสร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑ การสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกบุ่คลากร
ทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่าย
ประจําขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๒ การสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑.๓ การสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ

เยาวชน 

๑.๑.๑ (๑) โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 
๑.๑.๒ (๑) โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 
๑.๑.๒ (๒) โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
เทศบาลตําบลน้ําโสม  
๑.๑.๒ (๓) โครงการเสริมสร้างความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ 
วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต 
๑.๑.๓ (๑) กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กบัพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจา้งของเทศบาล
ตําบลน้ําโสม 
 
๑)ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลด
ภาวะโลกร้อน ในเขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลน้ําโสม 
๒)โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แหล่งท่องเที่ยวพัฒนา และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในชุมชน 
๓) โครงการเยาวชนสัมพันธ ์เพื่อ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 
๔)โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพยีง 
๕)โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
 
๑.๓.๑(๑)โครงการค่ายพ่อแม่รวมใจสาน
สายใยครอบครัว 
๑.๓.๑(๒)โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชน (โตไปไม่โกง) 
๑.๓.๒(๑)กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการ
ทุจริต 
๑.๓.๓ (๑)โครงการมวลชนสัมพันธ ์เพื่อ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

๑๐,๐๐๐ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๑๒,๐๐๐ 
 
 
๑๕,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
๕,๐๐๐ 
 
 
๓๒,๐๐๐ 
 
 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
 
๓๐,๐๐๐ 
 
๒๐,๐๐๐ 
 
๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๑๒,๐๐๐ 
 
 
๑๕,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
๕,๐๐๐ 
 
 
๓๒,๐๐๐ 
 
 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
 
๓๐,๐๐๐ 
 
๒๐,๐๐๐ 
 
๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๑๐,๐๐๐ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๑๒,๐๐๐ 
 
 
๑๕,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
๕,๐๐๐ 
 
 
๓๒,๐๐๐ 
 
 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
 
๓๐,๐๐๐ 
 
๒๐,๐๐๐ 
 
๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๑๒,๐๐๐ 
 
 
๑๕,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
๕,๐๐๐ 
 
 
๓๒,๐๐๐ 
 
 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
 
๓๐,๐๐๐ 
 
๒๐,๐๐๐ 
 
๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 

มิติที่ ๑ รวม  ๑๔ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ๔๓๔,๐๐๐ ๔๓๔,๐๐๐ ๔๓๔,๐๐๐ ๔๓๔,๐๐๐  
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หม
าย
เห
ตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒.การบริหาร
ราชกาเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

๒.๑แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 
๒.๒มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๓ มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้อาํนาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 
 
 
 
๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ดําเนินกิจกรรมการ
ประพฤติปฏบิัติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์

๒.๑ (๑) กจิกรรรมประกาศเจตจาํนง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๑(๒)  มาตรการแสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารเทศบาลตําบลน้ําโสมดว้ย
การจัดทําแผนปฏิบัตกิารป้องการการ
ทุจริต 
๒.๒.๑ (๑) มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
เทศบาลตําบลน้ําโสม 
๒.๒.๑ (๒)กิจกรรม มาตรการออก
คําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และหวัหน้าสว่น
ราชการ เทศบาลตําบลน้ําโสม 
๒.๒.๒ (๑) กิจกรรม “ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบญัญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาํปี” 
๒.๒.๒ (๒) กิจกรรม “การพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
๒.๒.๒ (๓) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
๒.๒.๒ (๔)โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 
๒.๒.๒(๕) โครงการพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดซ้ือจัดจา้ง 
๒.๒.๓ (๑) โครงการจ้างสํารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ เทศบาล
ตําบลน้ําโสม 
๒.๒.๓ (๒) มาตรการป้องกันการ
ทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานทะเบียนและบัตร
ประจําตัวประชาชน 
 
๒.๓.๑ (๑) กิจกรรมการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลน้ํา
โสม 
๒.๓.๒ (๑) มาตรการมอบอาํนาจของ
นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลน้ําโสม 
๒.๓.๒ (๒) มาตรการมอบอาํนาจเจา้
พนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
 
๒.๔.๓ (๑) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
บุคคลที่ดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๑๕,๐๐๐ 
 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๑๕,๐๐๐ 
 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
ไมใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๑๕,๐๐๐ 
 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๑๕,๐๐๐ 
 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 



8 
 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 ๒.๕ มาตรการจัดการ

ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
 
 
 

๒.๕.๑ (๑) มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ”ของเทศบาลตําบลน้ําโสม 
๒.๕.๒ (๑) มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกบัเรื่องร้องเรียน 
๒.๕.๓ (๑) มาตรการ กาํกับการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าหา
บุคลากรในเทศบาลตําบลน้ําโสม 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

 
 
 
 

มิติที่ ๒ รวม ๑๗ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐  
๓. การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าย
สารในช่องทางที่เป็น
การอํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอาํนาจ
หน้าที่ขององค์กรปก 
ครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
๓.๒ การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 
 
 
 
 
๓.๓ การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๓.๑.๑ (๑) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
๓.๑.๑ (๒) กิจกรรม “การออกระเบียบ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตําบล 
๓.๑.๑ (๓) กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐” 
๓.๑.๒ (๑) มาตรการ “เผยแพร่มูลข่าวสาร
ที่สําคัญและหลากหลาย” 
๓.๑.๓ (๑)“จัดให้มีช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลน้ํา
โสม 
๓.๑.๓(๒) การจัดทาํสื่อประชาสัมพันธ ์
(จ้างเหมาบริการจัดทําวารสาร) 
 
๓.๒.๑ (๑) โครงการจัดเวทีประชาคม 
๓.๒.๒ (๑) มาตรการจัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน 
๓.๒.๒ (๒) มาตรการกําหนดขั้นตอน/
กระบวนการเรื่องร้องเรียน 
๓.๒.๒ (๓) โครงการปรับปรุงและบูรณา
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี
๓.๒.๓ (๑) มาตรการแก้ไขเหตุเดือนร้อน
รําคาญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๓.๓.๒ (๑)มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง 
๓.๓.๓ (๑) มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการปฏบิัติตาม
หลักเกณฑ์และวธิีการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตําบลน้ําโสม 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
๑๕,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
๓๐,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
๑๕,๐๐๐ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๓๐,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
๑๕,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
๓๐,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
๑๕,๐๐๐ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๓๐,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
๑๕,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
๓๐,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
๑๕,๐๐๐ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๓๐,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
๑๕,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
๓๐,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
๑๕,๐๐๐ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๓๐,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

มิติที่ ๓ รวม ๑๓  โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 ๒.๕ มาตรการจัดการ

ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
 
 
 

๒.๕.๑ (๑) มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ”ของเทศบาลตําบลน้ําโสม 
๒.๕.๒ (๑) มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกบัเรื่องร้องเรียน 
๒.๕.๓ (๑) มาตรการ กาํกับการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าหา
บุคลากรในเทศบาลตําบลน้ําโสม 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

 
 
 
 

มิติที่ ๒ รวม ๑๗ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐  
๓. การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าย
สารในช่องทางที่เป็น
การอํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอาํนาจ
หน้าที่ขององค์กรปก 
ครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
๓.๒ การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 
 
 
 
 
๓.๓ การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๓.๑.๑ (๑) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
๓.๑.๑ (๒) กิจกรรม “การออกระเบียบ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตําบล 
๓.๑.๑ (๓) กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐” 
๓.๑.๒ (๑) มาตรการ “เผยแพร่มูลข่าวสาร
ที่สําคัญและหลากหลาย” 
๓.๑.๓ (๑)“จัดให้มีช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลน้ํา
โสม 
๓.๑.๓(๒) การจัดทาํสื่อประชาสัมพันธ ์
(จ้างเหมาบริการจัดทําวารสาร) 
 
๓.๒.๑ (๑) โครงการจัดเวทีประชาคม 
๓.๒.๒ (๑) มาตรการจัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน 
๓.๒.๒ (๒) มาตรการกําหนดขั้นตอน/
กระบวนการเร่ืองร้องเรียน 
๓.๒.๒ (๓) โครงการปรับปรุงและบูรณา
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี
๓.๒.๓ (๑) มาตรการแก้ไขเหตุเดือนร้อน
รําคาญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๓.๓.๒ (๑)มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง 
๓.๓.๓ (๑) มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการปฏบิัติตาม
หลักเกณฑ์และวธิีการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตําบลน้ําโสม 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
๑๕,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
๓๐,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
๑๕,๐๐๐ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๓๐,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
๑๕,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
๓๐,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
๑๕,๐๐๐ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๓๐,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
๑๕,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
๓๐,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
๑๕,๐๐๐ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๓๐,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
๑๕,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
๓๐,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
๑๕,๐๐๐ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๓๐,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

มิติที่ ๓ รวม ๑๓  โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๔.การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นกําหนด 
 
 
 
 

 
 
 
๔.๒ การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีสว่น
ร่วมตรวจสอบการ

ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามชอ่งทางที่
สามารถดําเนินการได ้

 
๔.๓ การส่งเสริม

บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๔.๔ เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Communit) และ

บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๒.๒ (๑) กิจกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ 
การรับ-จ่ายเงินของเทศบาลตําบลน้ํา
โสม 
 
 
 
๔.๓.๑ (๑) โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมายทอ้งถิ่น 
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๔.๓.๑ (๒) กิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๔.๓.๒ (๑) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 
๔.๓.๒ (๒)กิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล 
 
๔.๔.๑ (๑) มาตรการเฝ้าระวังการคอร์
รับชั่นโดยภาคประชาชน 
๔.๔.๑ (๒) โครงการชุมชนเฝ้าระวัง
การทุจริต 
๔.๔.๒ (๑) มาตรการการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านป้องกันการทุจริต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๑๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๑๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๑๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๑๕,๐๐๐ 

 

มิติที่ ๔ รวม  ๘ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐  
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โครงการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

เทศบาลต าบลน ้าโสม  อ าเภอน ้าโสม  จงัหวดัอดุรธานี 

ประจ าปีงบประมาณ  2562-2565 
*************************************************************************************************************** 

หลกัการและเหตผุล 

หลกัธรรมาภบิาล หรอื การบรหิารจดัการที่ด ี(Good Governance) เป็นหลกัสําคญัในการบรหิารและการ

ปฏบิตังิานจะต้องมคีวามสุจรติ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้เป็นการเสรมิสรา้งจติสํานึกในการทํางานและ

ความรบัผดิชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยงัต้องมกีารส่งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมเพื่อให้สามารถปฏบิตังิาน

ร่วมกนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และนําไปสู่การพฒันาองค์กรอย่างต่อเน่ือง อกีทัง้สามารถแก้ปญัหาความขดัแยง้ภายใน

องคก์รไดอ้กีดว้ย จากสภาพปญัหาการทุจรติคอรร์ปัชนัทีเ่ป็นปญัหาเรือ้รงัทีม่สี่วนบัน่ทอนความเจรญิของประเทศไทยมา

นาน จงึจําเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องมกีารป้องกันและแก้ไขปญัหาการทุจรติคอร์รปัชนัอย่างจรงิจงั ในสถานการณ์วกิฤติ

ปญัหาการทุจรติคอรร์ปัชนัในสงัคมไทยดงักล่าว ทุกภาคส่วนในสงัคมไทยต่างเหน็พอ้งตรงกนัว่าการทีจ่ะทําใหป้ญัหาการ

คอรร์ปัชนัลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนัน้ ต้องนําหลกัธรรมาภบิาลไปปรบัใช้กบัทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วน

การเมอืง ภาคราชการ ภาคธุรกจิเอกชนตลอดจนภาคประชาสงัคมอย่างเขม้งวดจรงิจงั พรอ้มทัง้สรา้งทศันคตใิหม่ปลูก

จติสํานึกของคนไทยร่วมต้านภยัการทุจรติ ควบคู่กบัการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทศิทางที่ไม่เอื้อหรอืสนับสนุนการ

ทุจรติคอรร์ปัชนั ทัง้นี้ กลไกการนําหลกัธรรมาภบิาลซึ่งประกอบดว้ย ความชอบธรรม ความโปรง่ใส ความรบัผดิชอบและ

การตรวจสอบได ้ความมปีระสทิธภิาพและประประสทิธผิลและการมสี่วนรว่มของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบรหิาร

จดัการนัน้ ปรากฏอยู่ในบทบญัญตัขิองกฎหมายรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปจัจุบนั ซึ่งได้วางกรอบการนํา

หลกัธรรมาภบิาลไปเป็นแนวทางการปฏริปูการบรหิารการปกครองของหน่วยงานองคก์รต่างๆ ของภาครฐั จงึนบัเป็นการ

ส่งสญัญาณเชงิบวกให้เหน็ว่าประเทศไทยมพีฒันาการเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขี ึน้แลว้ แต่อย่างไรกต็าม สําหรบักรอบ

การนําหลกัธรรมาภบิาลไปเป็นแนวทางการปฏริปูการบรหิารการปกครองของหน่วยงานหรอืองค์กรภาครฐันัน้ ปจัจุบนั

ยงัคงอยูบ่นความหลากหลายในองคป์ระกอบหลกัของธรรมาภบิาลซึง่ประกอบดว้ย 

หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรบัผิดชอบและการ

ตรวจสอบได้(Accountability) หลกัความมปีระสทิธภิาพ (Efficiency) และหลกัการมสี่วนร่วม(Participation) ดงันัน้ การ

พจิารณาคดัเลอืกนําองคป์ระกอบหลกัของธรรมาภบิาลเหล่านัน้มาใชเ้ป็นเครื่องมอืกลไกในการสรา้งมาตรฐานดา้นความ

โปรง่ใสสาํหรบัหน่วยงานหรอืงคก์รใดๆ จะตอ้ง 

คํานึงถงึกรอบเป้าหมาย วตัถุประสงคแ์นวทาง หรอืวธิกีารดําเนินงานที่หน่วยงานองคก์รสามารถปฏบิตั ิเพื่อสรา้งระบบ

บรหิารกจิการบ้านเมอืงและสงัคมที่ดไีด้ต่อไปดงันัน้ เพื่อประโยชน์ในการบรหิารราชการของเทศบาลตําบลน้ําโสม  จงึ

จดัทาํโครงการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลขึน้ 

 

วตัถปุระสงค ์
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1. เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริห า ร ท้ อ ง ถิ่ น  บุ ค ล า ก ร ข อ ง อ ง ค์ ก ร มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เข้ า ใ จ ใน เรื่ อ ง ห ลั ก 

ธรรมาภบิาล คุณธรรม และจรยิธรรม 

2. เพื่อให้ผู้บรหิารท้องถิน่ บุคลากรมคีวามรูค้วามเขา้ใจและให้ความสําคญักบัการป้องกนัและปราบปราม

การทุจรติประพฤตมิชิอบ (Anti Corruption) 

3. เพื่อให้ผู้บรหิารท้องถิน่ บุคลากรมคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัและแนวคิดปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและ

สามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานและการดาํเนินชวีติได้ 

4. เพื่อใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่ บุคลากรสามารถนําองคค์วามรูต่้างๆ ไปประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานใหก้บัองคก์รได้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

เป้าหมาย 

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ สมาชกิสภาทอ้งถิน่ พนกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง 

 

พื้นท่ีด าเนินการ 

เทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

วิธีด าเนินการ 

1. จดัทาํโครงการเพื่อขออนุมตัจิากผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

2. มอบงานใหก้บัผูร้บัผดิชอบโครงการ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อวางแผนและจดัเตรยีมโครงการ 

3. ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อจดัหาวทิยากร 

4. จดัทาํกําหนดการและหวัขอ้การอบรม 

5. สรปุผลในภาพรวมและรายงานผลการดาํเนินการตามโครงการใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่ทราบ 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 

 

งบประมาณ 

จาํนวน  10,000  บาท  (หนึ่งหมืน่บาทถว้น)   

 

 

 

 

ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

สาํนกัปลดัเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโสม 
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 1. ผู้บรหิารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ

จรยิธรรม 

 2. ผู้บรหิารท้องถิ่น บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจและให้ความสําคญักับการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจรติประพฤตมิชิอบ (Anti Corruption) 

 3. ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ บุคลากรมคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัและแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และสามารถ

นําไปประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานและการดาํเนินชวีติได้ 

 4. ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ บุคลากรสามารถนําองคค์วามรูต่้างๆ ไปประยุกต์ใชใ้นการทํางานใหก้บัองคก์รไดอ้ย่าง

มปีระสทิธภิาพ 

ผูเ้ขียนโครงการ 

                  (ลงชื่อ) 

                (นายวรีะพงษ์  พรมทา) 

                                                           นกัจดัการงานทัว่ไป  ชาํนาญการ 

ผูเ้สนอโครงการ …………………………………………………………………………………………… 

 

      (ลงชื่อ) 

    (นางสาวพนิดา  บุญสมิมา) 

                    หวัหน้าฝา่ยอํานวยการ 

ผูเ้หน็ชอบโครงการ ………………………………………………………………………………………… 

 

                (ลงชื่อ)  

                           (นางณุภทัรณยี ์ มิง่เมอืง) 

                   หวัหน้าสาํนกัปลดั 
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ผูเ้หน็ชอบโครงการ ………………………………………………………………………………………… 

 

                (ลงชื่อ)  

                           (นายณฐัพงศ ์ ขจรนาม) 

             ปลดัเทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

ผูอ้นุมติัโครงการ……………………………………………………………………………………………. 

 

                (ลงชื่อ) 

                           (นายณฐัพงศ ์ ขจรนาม) 

                ปลดัเทศบาลปฏบิตัหิน้าที่ 

นายกเทศมนตรตีําบลน้ําโสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

โครงการพฒันาคณุธรรมจริยธรรม 

เทศบาลต าบลน ้าโสม  อ าเภอน ้าโสม  จงัหวดัอดุรธานี 

ประจ าปีงบประมาณ  2562-2565 
................................................................................................................................................... 

หลกัการและเหตผุล 

การพฒันาประเทศใหก้า้วหน้าประชาชนมคีวามสุขอยา่งยัง่ยนืและสามารถก้าวพน้ทุกวกิฤตของโลกทีม่ากบั

กระแสโลกาภวิตัน์ มรีากฐานสาํคญัจากการพฒันาบุคคลในประเทศนัน้ๆ ใหเ้ป็นคนด ีซึง่มคีวามเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการ

พฒันาคุณธรรมจรยิธรรมของคนในสงัคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรฐั” ซึ่งได้รบัมอบหมายภารกิจในการให้บรกิาร

สาธารณะแก่ประชาชน ใช้อํานาจที่ได้รบัอย่างซื่อสตัย์ ต้องดูแล จดัการตดัสนิใจเกี่ยวกบัการให้บรกิารสาธารณะ การ

จดัการทรพัยากรของชาตใิหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาตคิณะรฐัมนตรใีนการประชุมเมื่อวนัที ่26 

สงิหาคม 2551 มมีตเิหน็ชอบในหลกัการเกี่ยวกบัยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมในภาครฐัไว ้5 ยุทธศาสตร์

และยทุธศาสตรท์ี ่4 การส่งเสรมิคุณธรรม ในองคก์รเพื่อเป็นตน้แบบใหข้า้ราชการไดเ้รยีนรูแ้ละปฏบิตัติาม 

จากหลกัการและเหตุผลดงักล่าว เทศบาลตําบลน้ําโสมจงึเหน็ความสําคญัในการพฒันาบุคลากรในสงักดัเพื่อ

ตระหนักถึงการสร้างจติสํานึกให้มคีุณธรรม จรยิธรรม และปฏิบตัิงานด้วยความซื่อสตัย์ สุจรติ มจีติสํานึกที่ดใีนการ

ปฏบิตังิาน ประพฤตปิฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีด่แีก่ประชาชน จงึไดท้ําโครงการเสรมิสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรมเพื่อเพิม่

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานและประโยชน์สงูสุดของประชาชน 

 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อปลูกจติสํานึกให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้งเทศบาลตําบลน้ําโสมมคีุณธรรมจรยิธรรม เขา้ใจ

หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนําเอาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปเป็นแนวทางในการดําเนินชวีติ ส่วนตวั 

และในการปฏบิตัริาชการ 

2. เพื่อใหพ้นักงานเทศบาลและพนักงานจา้งเทศบาลตําบลน้ําโสม ไดร้บัการพฒันาจติใจ และพฒันาตนเอง

ให้มจีติสาธารณะ เกดิความสํานึกร่วมในการเสรมิสรา้งสงัคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมอืงด ี

สรา้งประโยชน์แก่ครอบครวั ประชาชน และประเทศชาต ิสรา้งจติสาํนึกในการทําความด ีรูจ้กัการให ้การเสยีสละและการ

บาํเพญ็สาธารณะประโยชน์รว่มกนั 

3. เพื่อเป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีองเทศบาลตําบลน้ําโสม ในการเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และธรร

มาภบิาล 

เป้าหมาย 

พนกังานเทศบาลและพนกังานจา้งเทศบาลตําบลน้ําโสม 
 

พื้นท่ีด าเนินการ 

เทศบาลตําบลน้ําโสม 
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วิธีด าเนินการ 

จดัใหม้กีารดาํเนินกจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคอื 

1. การจดักจิกรรมบรรยายเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรม โดยคณะผู้บรหิาร ปลดัเทศบาล บรรยายใหค้วามรู้

แก่พนกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง 

2. จดักจิกรรมบําเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสรมิให้รูร้กั สามคัค ีเสยีสละ ช่วยเหลอื แบ่งปนัและเห็น

คุณค่าของการเสรมิสรา้งสงัคมแห่งความดมีคีุณธรรม เช่น การช่วยเหลอืผูด้อ้ยโอกาสในสงัคม หรอืทําบุญถวายทานแก่

พระภกิษุสงฆท์ีช่ราภาพ หรอือาพาธ เป็นตน้ 

 

ระยะเวลาในการด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
 

งบประมาณในการด าเนินการ 

ไมใ่ชง้บประมาณ 
 

ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

สาํนกัปลดัเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. พนักงาน เจา้หน้าที่ มคีุณธรรมจรยิธรรม เขา้ใจหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนําหลกัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นแนวทางในการดาํเนินชวีติ และการปฏบิตังิาน 

2. พนักงาน เจา้หน้าที่ ได้รบัการพฒันาจติใจ พฒันาตนให้มจีติสาธารณะเกดิความสํานึกร่วมในการสรา้ง

สงัคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สรา้งประโยชน์แก่ครอบครวัและประเทศชาต ิรูจ้กัการให้และเสยีสละเพื่อประโยชน์

ส่วนรวม 

3. สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์ร เสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมและธรรมาภบิาล 

 

ผูเ้ขียนโครงการ 

                  (ลงชื่อ) 

                (นายวรีะพงษ์  พรมทา) 

                                                           นกัจดัการงานทัว่ไป  ชาํนาญการ 

 

ผูเ้สนอโครงการ …………………………………………………………………………………………… 
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       (ลงชื่อ) 

      (นางสาวพนิดา  บุญสมิมา) 

                      หวัหน้าฝา่ยอํานวยการ 

 

ผูเ้หน็ชอบโครงการ ………………………………………………………………………………………… 

 

               (ลงชื่อ)  

                        (นางณุภทัรณยี ์ มิง่เมอืง) 

                        หวัหน้าสาํนกัปลดั 

 

ผูเ้หน็ชอบโครงการ ………………………………………………………………………………………… 

 

               (ลงชื่อ)  

                         (นายณฐัพงศ ์ ขจรนาม) 

                    ปลดัเทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

ผูอ้นุมติัโครงการ……………………………………………………………………………………………. 

 

                (ลงชื่อ) 

                           (นายณฐัพงศ ์ ขจรนาม) 

                ปลดัเทศบาลปฏบิตัหิน้าที่ 

นายกเทศมนตรตีําบลน้ําโสม 
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โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรมในการป้องกนัการทจุริต 

เทศบาลต าบลน ้าโสม  อ าเภอน ้าโสม  จงัหวดัอดุรธานี 

ประจ าปีงบประมาณ  2562-2565 
………………………………………………………………………………………………………………… 

หลกัการและเหตผุล 

 บุคลากรหรอืทรพัยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสําคญัยิ่งในการพัฒนาและขบัเคลื่อนองค์กรไปสู่

ความสําเรจ็ทัง้ด้านคุณภาพ ประสทิธภิาพและประสทิธผิล องค์กรนัน้ๆ ย่อมประสบความสําเรจ็ มคีวามเจรญิก้าวหน้า

ต่อไป ทัง้นี้ขึน้อยู่กบับุคลากรที่มคีุณภาพสูง มคีวามรูค้วามสามารถ มทีกัษะต่างๆ ในการปฏบิตังิาน มปีระสบการณ์มี

ความรูแ้ละเข้าใจงานเป็นอย่างดเีมื่อได้รบับทบาทให้กระทําหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดงบทบาทนัน้ๆ ได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกนัขา้มหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไรอุ้ดมการณ์ ไม่มทีกัษะหรอื

ประสบการณ์ที่จําเป็นในการทํางาน ย่อมทําให้องค์กรนัน้ๆ ด้อยพัฒนาหรอืเจรญิก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจาก

บุคลากรที่มคีวามรู ้ความสามารถ มทีกัษะและประสบการณ์  การทํางานสูงแลว้ ย่อมมคีุณธรรมจรยิธรรมในการป้องกนั

การทุจรติ มจีรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลกิภาพหรอืคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ เป็นตัวชี้นําทางในการปฏิบตัิงานตาม

ตําแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏบิตัหิน้าที่โดยยดึมัน่ในหลกัคุณธรรม จรยิธรรม มจีติสํานึกที่ด ีมี

ความซื่อสตัย ์สุจรติ มคีวามรบัผดิชอบ ตัง้ใจทํางานด้วยความทุ่มเท เสยีสละ มคีวามเมตตา กรุณา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่ อ

งาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงานและผูม้าขอรบับรกิารหรอืรกัษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาตแิลว้ ยอ่ม

นําพาองค์กรหรอืหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจรญิก้าวหน้ามากยิง่ขึน้ มคีวามโปร่งใสมกีารป้องกนัการทุจรติ และสามารถ

ตรวจสอบไดต้ามหลกัการแห่งธรรมาภบิาล เทศบาลตําบลน้ําโสมจงึไดจ้ดัโครงการส่งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมในการ

ป้องกนัการทุจรติขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสรมิและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บรหิาร สมาชิกสภาฯ 

ขา้ราชการและพนักงานจา้ง ตลอดทัง้ประชาชนทัว่ไปใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถ

นํามาประยุกตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานใหห้่างไกลจากการทุจรติ และการดําเนินชวีติประจาํวนัไดอ้ย่างปกตสิุข รูจ้กัความพอดี

มคีวามพอเพยีง ปฏบิตัติามระเบยีบกฎหมายและขอ้บงัคบั มเีจตคตทิีด่ ีมจีรรยาบรรณวชิาชพีต่อตนเอง ต่อการทํางาน 

ต่อเพื่อนรว่มงาน ต่อผูม้าขอรบับรกิาร ต่อผูบ้งัคบับญัชาและต่อประเทศชาตบิา้นเมอืงต่อไป 

 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหบุ้คลากรมคีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 

2. เพื่อให้บุคลากรสามารถนําหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงานและการ

ดาํเนินชวีติไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3. เพื่อปรบัเปลีย่นทศันคต ิค่านิยมและเจตคตขิองบุคลากรต่อองคก์ร ต่อการทาํงาน ต่อเพื่อนรว่มงาน ต่อ

ผูม้าขอรบับรกิารและต่อผูบ้งัคบับญัชาใหด้ยีิง่ขึน้ 
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 4. เพื่อให้สถาบนัทางศาสนามบีทบาทในการปลูกจติสํานึกมคีุณธรรม จรยิธรรม มคีวามซื่อสตัย์ สุจรติ 

ใหแ้ก่บุคลากรของเทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ พนกังานเทศบาลและลกูจา้ง  

 

พื้นท่ีด าเนินการ 

วดัในเขตเทศบาลตําบลน้ําโสม   

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

จดัปฏบิตัธิรรม (สวดมนต์ทําวตัรเช้า) ทุกวนัพระ จาํนวน 12 ครัง้ ระหว่างเดอืนมกราคม – ธนัวาคม พ.ศ. 

2562 - 2565 

 

วิธีการด าเนินการ 

1. ตดิต่อประสานและขอความรว่มมอืไปยงัวดั (สถานทีป่ฏบิตัธิรรม/วปิสัสนากรรมฐาน) 

2. ชีแ้จงรายละเอยีดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ 

3. จดัทาํรายละเอยีดโครงการฯ กําหนดการและหลกัสตูรการจดัการอบรมฯ 

4. เสนอรายละเอยีดโครงการ กําหนดการและหลกัสูตร เพื่อพจิารณาปรบัปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและเกดิ

ความเหมาะสม 

5. ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทัว่ไปทีส่นใจเขา้รว่มกจิกรรมโครงการฯ 

6. วดัและประเมนิผลโครงการฯ 

 

งบประมาณ 

งบประมาณในการดาํเนินโครงการ  12,0000 บาท  (หนึ่งหมืน่สองพนับาทถว้น) 

 

 

ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

สาํนกัปลดัเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. บุคลากรและประชาชนมคีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแทจ้รงิ 
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2. บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏบิตังิานและการดําเนิน

ชวีติไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

3. ปลูกจติสํานึกให้บุคลากรและประชาชนมทีศันคติ ค่านิยม ความซื่อสตัยส์ุจรติ และเจตคตต่ิอองค์กรต่อ

การทาํงาน ต่อเพื่อนรว่มงานต่อผูม้าขอรบับรกิารและต่อผูบ้งัคบับญัชาทีด่ ี

 

ผูเ้ขียนโครงการ 

                  (ลงชื่อ) 

                (นายวรีะพงษ์  พรมทา) 

                                                           นกัจดัการงานทัว่ไป  ชาํนาญการ 

 

ผูเ้สนอโครงการ …………………………………………………………………………………………… 

 

      (ลงชื่อ) 

  (นางสาวพนิดา  บุญสมิมา) 

                   หวัหน้าฝา่ยอํานวยการ 

 

ผูเ้หน็ชอบโครงการ ………………………………………………………………………………………… 

 

                (ลงชื่อ)  

                           (นางณุภทัรณยี ์ มิง่เมอืง) 

                   หวัหน้าสาํนกัปลดั 

 

 

ผูเ้หน็ชอบโครงการ ………………………………………………………………………………………… 

 

                (ลงชื่อ)  

                           (นายณฐัพงศ ์ ขจรนาม) 

             ปลดัเทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

ผูอ้นุมติัโครงการ……………………………………………………………………………………………. 
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                (ลงชื่อ) 

                           (นายณฐัพงศ ์ ขจรนาม) 

                ปลดัเทศบาลปฏบิตัหิน้าที่ 

นายกเทศมนตรตีําบลน้ําโสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเสริมสร้างความซ่ือสตัย ์สจุริต และปลกูฝังทศันคติ วฒันธรรมท่ีดีในการต่อต้านการ

ทจุริต 
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เทศบาลต าบลน ้าโสม  อ าเภอน ้าโสม  จงัหวดัอดุรธานี 

ประจ าปีงบประมาณ  2562-2565 

*********************************************************************************************** 
หลกัการและเหตผุล 

ด้วย คณะผู้บรหิาร สมาชกิสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นผู้ที่มบีทบาทสําคญัและเป็นกลไกหลกัของประเทศในการให้บรกิารสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนในทอ้งถิน่ทัง้ยงัมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบสาํคญัในอนัทีจ่ะบาํบดัทุกขบ์าํรุงสุขและสรา้งคุณภาพชวีติทีด่ใีหแ้ก่

ประชาชนในทอ้งถิน่โดยใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาลและทอ้งถิน่ ดงันัน้ การทีป่ระชาชนในแต่ละทอ้งถิน่จะมีความ

เป็นอยู่ที่ดมีคีวามสุขหรอืไม่ จงึขึน้อยู่กบัการประพฤตปิฏบิตัขิองคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

และพนักงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทุกคนเป็นผูม้คีุณธรรม ปฏบิตัตินอยูใ่นกรอบจรยิธรรม เป็นผูม้จีติสาํนึกทีจ่ะ

ตอบสนองคุณแผ่นดนิดว้ยการกระทําทุกสิง่ เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาตคิณะรฐัมนตรใีนการประชุม

เมื่อวนัที่ 26 สงิหาคม 2551 มมีตเิหน็ชอบในหลกัการเกี่ยวกบัยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมในภาครฐัไว ้5 

ยทุธศาสตร ์โดยในยุทธศาสตรท์ี ่4 การส่งเสรมิคุณธรรมในองคก์รเพื่อเป็นต้นแบบใหข้า้ราชการไดเ้รยีนรูแ้ละปฏบิตัติาม 

โดยได้กําหนดแนวทางการพฒันาข้าราชการทุกระดบัอย่างจรงิจงัและต่อเนื่อง ให้ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มี

เกยีรต ิศกัดิศ์ร ีรูจ้กัความพอเพยีงเป็นตวัอย่างที่ดขีองสงัคม ยดึมัน่ในคุณธรรม ยนืหยดัในสิง่ที่ถูกต้องตระหนักในคุณ

ความดแีละกฎแห่งกรรม ซื่อสตัย ์สุจรติ เสยีสละ มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งพฤตกิรรมทีแ่สดงให้เหน็ถงึการมคีุณธรรม 

จรยิธรรม การตดัสนิใจทีจ่ะกระทําหรอืไมก่ระทาํการใดไดอ้ย่างเหมาะสม อนัรวมถงึการป้องกนัการกระทําทุจรติในระบบ

ราชการดว้ย ดงันัน้ เพื่อเป็นการเสรมิสรา้งความซื่อสตัย ์สุจรติ ปลกูฝงัทศันคตแิละวฒันธรรมทีด่ใีนการต่อตา้นการทุจรติ

และประพฤติมชิอบ เทศบาลตําบลน้ําโสม จงึได้จดัทําโครงการเสรมิสร้างความซื่อสตัย์ สุจรติ และปลูกฝงัทัศนคติ

วฒันธรรมทีด่ใีนการต่อตา้นการทุจรติขึน้ 

วตัถุประสงค ์

1. เพื่อปรบัเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บรหิาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู

เทศบาลลกูจา้งประจาํและพนกังานจา้งของเทศบาลตําบลน้ําโสม ใหม้จีติสาธารณะและเหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตน 

 2. เพื่อปลูกฝงัจติสํานึกและค่านิยมที่ดใีนการต่อต้านการทุจรติและประพฤติมชิอบให้แก่คณะผู้บรหิาร 

สมาชกิสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล พนกังานครเูทศบาล ลกูจา้งประจาํและพนกังานจา้งของเทศบาลตําบลน้ําโสม 

3. เพื่ อให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 

ลกูจา้งประจาํและพนกังานจา้ง ตามประมวลจรยิธรรมขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่เพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 

 4. เพื่อให้คณะผู้บรหิาร สมาชกิสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจําและ

พนักงานจา้งได้รบัการพฒันาจติใจ และพฒันาตนเองให้มจีติสาธารณะเกดิความสํานึกร่วมในการเสรมิสรา้งสงัคมแห่ง
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คุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤตติน เป็นพลเมอืงด ีสรา้งประโยชน์ให้แก่ครอบครวั ประชาชน และประเทศชาต ิสรา้ง

จติสาํนึกในการกระทาํความด ีรูจ้กัการให ้การเสยีสละและการบาํเพญ็สาธารณะประโยชน์รว่มกนั 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

คณะผูบ้รหิาร พนกังานเทศบาล ลกูจา้งประจาํ และพนกังานจา้งของเทศบาลตําบลน้ําโสม 

จาํนวน  100  คน 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

มกราคม – กนัยายน 2562 - 2565 

 

งบประมาณด าเนินการ 

15,000 บาท 

 

วิธีการด าเนินงาน 

1. บรรยายเรื่อง การป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นเกี่ยวกบัการปฏบิตังิาน และการปรบัเปลีย่นฐานความคดิ

ของเจา้หน้าทีร่ฐัในการรกัษาผลประโยชน์สาธารณะเพื่อการต่อตา้นการทุจรติ 

2. บรรยายเรื่อง การปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรมของขา้ราชการการเมอืงทอ้งถิน่ฝ่ายบรหิารและฝ่ายสภา

ทอ้งถิน่และประมวลจรยิธรรมของขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ 

3. แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมเกี่ยวกบัการเสรมิสรา้งความซื่อสตัย์ สุจรติ และปลูกฝงัทศันคติและวฒันธรรมที่ดี

ให้แก่คณะผู้บรหิาร สมาชกิสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของ

เทศบาลตําบลน้ําโสม 

4. ทดสอบก่อนและหลงัการฟงับรรยาย 

 

สถานท่ีด าเนินการ 

หอประชุมเทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

สาํนกัปลดัเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนกังานครเูทศบาลลกูจา้งประจาํและพนักงานจา้ง

ของเทศบาลตําบลน้ําโสม ใหม้จีติสาธารณะและเหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
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 2. คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจา้งประจําและพนักงาน

จา้งของเทศบาลตําบลน้ําโสมมจีติสาํนึกและค่านิยมทีด่ใีนการต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

3. คณะผู้บรหิาร สมาชกิสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจา้งประจําและพนักงาน

จา้ง ปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรมขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่เพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 

 4. คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจา้งประจําและพนักงาน

จา้งไดร้บัการพฒันาจติใจ และพฒันาตนเองใหม้จีติสาธารณะเกดิความสํานึกรว่มในการเสรมิสรา้งสงัคมแห่งคุณธรรมและ

สมานฉันท ์ประพฤตติน เป็นพลเมอืงด ีสรา้งประโยชน์ใหแ้ก่ครอบครวั ประชาชน และประเทศชาต ิสรา้งจติสาํนึกในการ

กระทาํความด ีรูจ้กัการให ้การเสยีสละและการบาํเพญ็สาธารณะประโยชน์รว่มกนั 

 

ผูเ้ขียนโครงการ 

                  (ลงชื่อ) 

                (นายวรีะพงษ์  พรมทา) 

                                                           นกัจดัการงานทัว่ไป  ชาํนาญการ 

 

ผูเ้สนอโครงการ …………………………………………………………………………………………… 

 

     (ลงชื่อ) 

  (นางสาวพนิดา  บุญสมิมา) 

                   หวัหน้าฝา่ยอํานวยการ 

 

ผูเ้หน็ชอบโครงการ ………………………………………………………………………………………… 

 

                (ลงชื่อ)  

                           (นางณุภทัรณยี ์ มิง่เมอืง) 

                   หวัหน้าสาํนกัปลดั 

 

ผูเ้หน็ชอบโครงการ ………………………………………………………………………………………… 

 

                (ลงชื่อ)  

                           (นายณฐัพงศ ์ ขจรนาม) 

             ปลดัเทศบาลตําบลน้ําโสม 
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ผูอ้นุมติัโครงการ……………………………………………………………………………………………. 

 

                (ลงชื่อ) 

                           (นายณฐัพงศ ์ ขจรนาม) 

                ปลดัเทศบาลปฏบิตัหิน้าที่ 

นายกเทศมนตรตีําบลน้ําโสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมให้ความรู้ เร่ือง ผลประโยชน์ทบัซ้อนให้กบัพนักงานเทศบาลและ 

พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลน ้าโสม 

เทศบาลต าบลน ้าโสม  อ าเภอน ้าโสม  จงัหวดัอดุรธานี 

ประจ าปีงบประมาณ  2562-2565 

*********************************************************************************************** 
หลกัการและเหตผุล 

ดว้ยสถานการณ์หรอืการกระทาํของบุคคลมผีลประโยชน์ส่วนตนเขา้มาเกี่ยวขอ้งจนส่งผลกระทบต่อการตดัสนิใจ

หรอืการปฏบิตัหิน้าทีใ่นตําแหน่ง การกระทําดงักล่าวอาจเกดิขึน้โดยรูต้วัหรอืไมรู่ต้วั ทัง้เจตนาหรอืไมเ่จตนาหรอืหรอืบาง
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เรื่องเป็นการปฏิบตัิสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทําความผิดทาง

จรยิธรรมของเจา้หน้าที่ของรฐัที่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลบัตดัสนิใจปฏบิตัิ

หน้าที่โดยคํานึงถงึประโยชน์ของตนเองหรอืพวกพ้อง “ผลประโยชน์ทบัซ้อน” หมายถงึ สถานการณ์ที่เจา้หน้าที่ของรฐัมี

ผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมกีารใช้อิทธิพลตามอํานาจหน้าที่ละความรบัผดิชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดย

ก่อให้เกดิผลเสยีต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทบัซ้อนมหีลากหลายรปูแบบ ไม่จํากดัอยู่ในรูปของตวัเงนิหรอื

ทรพัยส์นิเท่านัน้ แต่รวมถงึผลประโยชน์อื่นๆ ทีไ่ม่ใช่รปูตวัเงนิหรอืทรพัยส์นิกไ็ด ้อาทกิารแต่งตัง้พรรคพวกเขา้ไปดํารง

ตําแหน่งในองคก์รต่างๆ ทัง้ในหน่วยราชการ รฐัวสิาหกจิ และบรษิทัจาํกดั หรอืการทีบุ่คคลผูม้อีํานาจทีต่ดัสนิใจใหญ้าตพิี่

น้องหรอืบรษิทัทีต่นมสี่วนไดส้่วนเสยีไดร้บัสมัปทานหรอืผลประโยชน์จากทางราชการโดยมชิอบ ทัง้นี้หมายรวมถงึความ

ขดัแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงาน

ภาครฐัทุกหน่วยงานต้องเข้ารบัการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐั โดย

กําหนดให้หน่วยงานควรมกีารประชุมหรอืสมัมนาภายในองคก์ร เพื่อให้ความรูเ้รื่องการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อนแก่

เจา้หน้าที ่เพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น  

ดงันัน้ เทศบาลตําบลน้ําโสม  จงึได้จดักิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่

บุคลากรในเทศบาลตําบลน้ําโสม  เพื่อป้องกนัการทุจรติในการปฏบิตัริาชการ จงึได้จดักจิกรรมป้องกนัผลประโยชน์ทบั

ซ้อน ผ่านการประชุมผู้บรหิารกับพนักงานเทศบาลตําบลน้ําโสม  เพื่อให้พนักงานทุกคนทํางานโดยยดึถือระเบียบ 

กฎหมายคุณธรรม จรยิธรรม เพื่อเป็นเครือ่งกํากบัความประพฤตขิองตน เพื่อไมใ่หเ้กดิผลประโยชน์ทบัซอ้น 

 

 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหค้วามรู ้ความเขา้ใจแก่พนกังานเทศบาล พนกังานจา้งเกีย่วกบัการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 

2. เพื่อเสรมิสรา้งพฤตกิรรมและวธิกีารทํางานที่สุจรติโปร่งใสของขา้ราชการและเจา้หน้าที่ของเทศบาลตําบลน้ํา

โสม   

3 เพื่อเสรมิสรา้งให้ขา้ราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลน้ําโสม  จติสํานึก ค่านิยม และวฒันธรรมเรื่อง

ความซื่อสตัย ์สุจรติ มุ่งมัน่ทํางานอย่างมปีระสทิธภิาพ มคีุณธรรมอนัมัน่คง ส่งผลใหห้น่วยงานปลอดจากการทุจรติคอร์

รปัชนัมุง่สู่การเป็นขา้ราชการทอ้งถิน่ไทยใสสะอาด 

 

เป้าหมาย 

พนกังานเทศบาลและพนกังานจา้งเทศบาลตําบลน้ําโสม   

 

พื้นท่ีด าเนินการ 

เทศบาลตําบลน้ําโสม   
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วิธีการด าเนินการ 

จดัประชุมประจาํเดอืน และใหค้วามรูเ้รือ่งผลประโยชน์ทบัซอ้น 

 

ระยะเวลาการด าเนินการ 

มกราคม – ธนัวาคม 2562 - 2565 

 

งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

สาํนกัปลดัเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. พนกังานเทศบาลและพนกังานจา้งมคีวามเขา้ใจเรือ่งผลประโยชน์ทบัซอ้น 

2. พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้งมคีวามรูเ้กี่ยวกบัผลประโยชน์ทบัซอ้น และมคีวามประพฤตปิฏบิตังิานไม่

ยุง่เกีย่วกบัผลประโยชน์ทบัซอ้น 

 

ผูเ้ขียนโครงการ 

                  (ลงชื่อ) 

                (นายวรีะพงษ์  พรมทา) 

                                                           นกัจดัการงานทัว่ไป  ชาํนาญการ 
 

ผูเ้สนอโครงการ …………………………………………………………………………………………… 
 

     (ลงชื่อ) 

  (นางสาวพนิดา  บุญสมิมา) 

                   หวัหน้าฝา่ยอํานวยการ 
 

ผูเ้หน็ชอบโครงการ ………………………………………………………………………………………… 
 

                (ลงชื่อ)  

                           (นางณุภทัรณยี ์ มิง่เมอืง) 
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                   หวัหน้าสาํนกัปลดั 
 

ผูเ้หน็ชอบโครงการ ………………………………………………………………………………………… 
 

                (ลงชื่อ)  

                           (นายณฐัพงศ ์ ขจรนาม) 

             ปลดัเทศบาลตําบลน้ําโสม 
 

ผูอ้นุมติัโครงการ……………………………………………………………………………………………. 

 

                (ลงชื่อ) 

                           (นายณฐัพงศ ์ ขจรนาม) 

                ปลดัเทศบาลปฏบิตัหิน้าที่ 

นายกเทศมนตรตีําบลน้ําโสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ช่ือโครงการ : ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื นที่เทศบาลต้าบลน ้าโสม  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 เนื่องด้วยปัจจุบันโลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลของสภาพภูมิอากาศ (Climate Chang) ที่ทําให้อุณหภูมิโลก
สูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความ
แห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศท่ีไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
การตัดไม้ทําลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่
สําคัญส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซ
ออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้นๆลงได้อย่างน้อย 2 
องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เทศบาลตําบลน้ําโสมจึงได้จัดทําโครงการ “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
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ลดภาวะโลกร้อน ในพ้ืนที่เทศบาลตําบลน้ําโสม ประจําปี 2561” เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
สร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลน้ําโสม จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นมา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่
ว่างเปล่าในเขตเทศบาลตําบลน้ําโสม เพ่ือให้เกิดความร่วมรื่นแก่ประชาชน พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาธรรมชาติอันเป็นสาธารณะร่วมกัน 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเทศบาล
ตําบลน้ําโสม 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรที่มี
และลดภาวะโลกร้อน 
 3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลายร้อนแก้ประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จํานวน 500 ต้น 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 พ้ืนที่สาธารณะในเขตเทศบาลตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 
6. วิธีด้าเนินงาน 
 6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนในท้องถิ่นเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ได้จัดเตรียมสถานที่เพ่ือปลูกต้นไม้ 
 6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ 

6.4 ดําเนินการปลุกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนใน
ท้องถิ่น 
 6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลน้ําโสม 
7. ระวะเวลาด้าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณ 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเหมาจ่าย เป็นเงิน 5,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลน้ําโสม 
10. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสําคัญของทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 10.2 ทําให้เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
 10.3 ทําให้ประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 10.4 ทําให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นในชุมชน 
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ผู้เขียนโครงการ 
 
   (ชื่อ)  

   (นางสาวธิดารัตน์   ชาวดอน) 
          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 

 
ผู้เสนอ/ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
   (ชื่อ)  

   (นายอาเขตต์ ปิ่นสุวรรณ) 
    นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

    รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
(ชื่อ) 

   (นายณัฐพงศ์ ขจรนาม) 
          ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

        นายกเทศบาลตําบลน้ําโสม 
 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา และปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ประเทศไทยในอดีตเป็นที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจํานวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ทําลายป่าไม้ที่ผิดกฎหมายได้เพ่ิม
มากขึ้นอย่างเร็ว ทําให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจํานวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการ
ริเริ่มโครงการอนรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และพระราชินีนาถ ทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่า ไม้ของประเทศ โดยทั้งสอง
พระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนาปการที่เพ่ิมปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์
ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง เพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกป่า 3 
อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ทําที่อยู่อาศัยและจําหน่าย 
“พอกิน” หมายถึง ปลุกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลุกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฝืน 
และไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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เทศบาลตําบลน้ําโสมในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตเทศบาลตําบลน้ําโสม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้
ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิม
มากขึ้น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ปลูกต้นไม้และปลุกป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลน้ําโสม จํานวน 12 หมู่บ้าน โดยปลูกพันธ์ไม้
ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพ้ืนผักสวนครัวรั้วกินได้ เป็นต้น 
 4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่น้ํา คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลน้ําโสม จํานวน 12 
หมู่บ้าน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลตําบลน้ําโสมโดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรภาคประชาชนต่างๆ 

4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลน้ําโสม สมาชิสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม พนักงาน/
ลูกจ้าง เทศบาลตําบลน้ําโสม ผู้นําชุมชนกลุ่มต่างๆ ทั้ง 12 หมู่บ้าน ได้แก่ ประธานชุมชน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. 
ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาค
ประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น 
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5. พื นที่ด้าเนินการ 
 พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตเทศบาลตําบลน้ําโสม และแหล่งน้ํา คู คลอง ในเทศบาลตําบลน้ําโสม 
6. วิธีการด้าเนินงาน 
 6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ (กลุ่มรวมทุกชุมชน) 
 6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจําชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน) 
 6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจําชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน) 
 6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลุกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแม่น้ําคูคลอง ทําความสะอาดถนน 
และพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่างๆในชุมชนและในเขตเทศบาลตําบลน้ําโสม 
 6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความสวยงาม สะอาดร่มรื่น 
น่าพักผ่อนย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
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 6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความสําเร็จในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลตําบลน้ําโสม 
7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 4 ปี ( พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 -  ค่าจัดซื้อพันธ์พืชอนุรักษ์และพันธ์พืชพ้ืนเมืองหายาก  เป็นเงิน 10,000  บาท  
 -  ค่าวัสดุการเกษตรเพ่ือจัดทําแปลงอนุรักษ์พันธ์พืช   เป็นเงิน 10,000  บาท 
 -  ค่าวัสดุจัดการประชาคม 12 หมู่บ้าน  เป็นเงิน  6,000 บาท 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเหมาจ่าย  เป็นเงิน  6,000 บาท 
    รวมเป็นเงิน  32,000 บาท   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลน้ําโสม 
10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนมีมากข้ึน 
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ผู้เขียนโครงการ 
   (ชื่อ)  

   (นางสาวธิดารัตน์   ชาวดอน) 
          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
 

ผู้เสนอ/ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
   (ชื่อ)  

   (นายอาเขตต์ ปิ่นสุวรรณ) 
    นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

    รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
(ชื่อ) 

   (นายณัฐพงศ์ ขจรนาม) 
          ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
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        นายกเทศบาลตําบลน้ําโสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเยาวชนสัมพันธ์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. หลักการและเหตุผล 
 ทัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่สําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นน้ํา ป่าไม้ แร่ธาตุ ซึ่งนับวันจะหมดลง
เนื่องจากมนุษย์ไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าและการบํารุงรักษา จะเห็นได้จากปัจจุบันปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมมีมากข้ึน ทําให้น้ําเสีย 
อากาศเป็นพิษ ขยะล้นเมือง อันเนื่องมาจากการขาดจิตสํานึกของมนุษย์ที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสําคัญและต้องได้รับการพัฒนาทุกๆด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา ให้เจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีที่จะเป็นกําลังในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปัญหาที่จะ
ได้รับผลกระทบจากการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทําโครงการเยาวชนสัมพันธ์ เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้ึน 
3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตสํานึกให้แก่เด็กและเยาวชน มีความตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และมีจิตสํานึกท่ีจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสมบัติของชาติ 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสํานึกสาธารณะ รู้จักเสียสละ และรู้จักแบ่งปัน 
4. เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในชุมชน 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
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 แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติที่กําหนดตามความเหมาะสม 
6. วิธีด้าเนินการ 
 6.1 จัดประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
 6.2 ประสานงานวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.3 ประสานงานสถานที่จัดอบรม และสถานที่จัดกิจกรรม 
 6.4 ดําเนินโครงการจัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนดไว้ 
 6.5 สรุปรายงานติดตามและประเมินผลโครงการ 
7. ระยะเวลาการด้าเนินการ 
 ปีบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
8. งบประมาณด้าเนินการ 

- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน x 50 บาท x 1 มื้อ  เป็นเงิน     2,000  บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คน x 25 บาท x 2 มื้อ  เป็นเงิน     2,000  บาท 
- ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม  40 คน x 150 บาท  เป็นเงิน  6,000 บาท 

   รวมเป็นเงิน  10,000 บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลน้ําโสม 
10. ตัวชี วัด/ผลสัมฤทธ์ 
 10.1 เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีความตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นสมบัติของชาติ 
 10.3 เด็กและเยาวชนเกิดจิตสํานึกสาธารณะ รู้จักเสียสละ และรู้จักแบ่งปัน 
 

ผู้เขียนโครงการ 
   (ชื่อ)  

   (นางสาวธิดารัตน์   ชาวดอน) 
          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
 

ผู้เสนอ/ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
   (ชื่อ)  

   (นายอาเขตต์ ปิ่นสุวรรณ) 
    นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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    รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
(ชื่อ) 

   (นายณัฐพงศ์ ขจรนาม) 
          ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

        นายกเทศบาลตําบลน้ําโสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตาม      แนว

พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทาน
แนวทางการดําเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความ
ทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้     ผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็น
เบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้สําหรับ “ความกินดี อยู่ดี ใน
อนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามลําดับความจําเป็น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่
เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน 
สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบ
มีส่วนร่วมของเกษตรกร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจัดทําโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีแนวทางตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้ มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทาง
สังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. ส่งเสริมอาชีพเพ่ิมรายได้ให้ประชาชนในชุมชน 
 2. สร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 



36 
 

 ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพ 

5. พื นที่ด้าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีด้าเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
 6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกอาชีพระยะสั้น ให้กับผู้ร่วมโครงการ 
 6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
 6.4 ฝึกปฏิบัติงาน 

7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ๕๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

............/10.ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
 

10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกอาชีพระยะสั้นและสามารถสร้างรายได้ให้ตนเอง 
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

     ลงชื่อ                                ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ 
(นางอมรรัตน์  บงบุตร) 

 นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
 

  ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวธนภคพร  นูกลึง)  
    ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 
 
 ลงชื่อ  ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายณัฐพงศ์  ขจรนาม) 
       ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนา้ที่ 
                  นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม                                         
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มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

สร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. หลักการและเหตุผล 

  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง             ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ
จําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ 
จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนําวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการ
ดําเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ประชาชน
ให้มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร               มี
สติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  
         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน  ให้สามารถพ่ึงพาตนเอง   
        

๔. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนํามาใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ 
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 ๒. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชน และเยาวชนในชุมชน 

๕. พื นที่ด้าเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

6. วิธีด้าเนินการ 
 1. จัดอบรม/บรรยายให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิทยากรในชุมชน 
 2. ศึกษาดูงานการดําเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความสําเร็จในชุมชน 
 3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ๕๐,๐๐๐  บาท 

............../๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได้ 
  
 

                         ลงชื่อ                               ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ 
(นางอมรรัตน์  บงบุตร) 

 นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
 

  ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวธนภคพร  นูกลึง)  
    ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 
 
 ลงชื่อ      ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายณัฐพงศ์  ขจรนาม) 
       ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนา้ที่ 
                  นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม                                         
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จิตส้านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 สร้างจิตส้านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 

1. ช่ือโครงการ : โครงการค่ายพ่อแม่ร่วมใจสานสายใยครอบครัว 

2. หลักการและเหตุผล 

 สภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่ยึดติดอยู่กับ
ความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น     ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทําให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหาของการขาดศีลธรรม 
คุณธรรม ดังนั้นการส่งเสริมคุณธรรมโดยเริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อนคือสถาบันครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูก
จิตสํานึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรม โดยเฉพาะการสร้างจิตสํานึกความซื่อสัตย์ ส่งผลให้เยาวชนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์ และคุณภาพต่อไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาเยาวชนให้มีจิตสํานึกที่ดี จึงได้จัดทํา
โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว  เพ่ือส่งเสริมให้เป็นเยาวชนเป็นคนที่มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา มี
ความอดทน รอบคอบในการดําเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอัน
ทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือปลูกจิตสํานึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรม โดยเฉพาะการสร้างจิตสํานึกความซื่อสัตย์ให้แก่เด็กและเยาวชน 
 2. เพ่ือสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กและเยาวชน และผู้ปกครอง  
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5. พื นที่ด้าเนินการ 
 โรงเรียนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

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

7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ๓๐,๐๐๐  บาท 

........./๙.ผู้รับผิดชอบ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

10.ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักในการดํารงตนตามหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและพร้อมมีส่วนร่วมในการสร้าง     สังคมท่ีด ี
 

 
   ลงชื่อ                               ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ 

(นางอมรรัตน์  บงบุตร) 
 นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 

 
  ลงชื่อ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวธนภคพร  นูกลึง)  
    ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 
 
 ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายณัฐพงศ์  ขจรนาม) 
       ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนา้ที่ 
                  นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม                                         
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1. ช่ือโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 

2. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการทุจริตเป็นปัญหาที่ทําลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรม

จริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับ
พฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจ
หน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหาร
ส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้ งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 
กําหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สําคัญ ที่ทํา
ให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตสํานึก
ให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและ
ผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และคํานึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อ
ตัวเองในการกระทําใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
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 3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 

4. เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในชุมชน 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

.........../๖. วธิีการดําเนินการ 
 
 
 
 

6. วิธีการด้าเนินการ 
 1. ประชุมวางแผน/มอบนโยบาย 

2. แต่งตั้งคณะทํางานพิจารณานําหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานศึกษาในสังกัดของ  
อปท. หรือ ที่ อปท. ให้การอุดหนุน  
 3. ดําเนินกิจกรรมตามแนวทางของคณะทํางานฯ  

4. ติดตามการดําเนินการ 
5. สรุปผลการดําเนินการ 

7. งบประมาณด้าเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐  บาท 

8. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการนําหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานศึกษาในสังกัดของ อปท. หรือ ที่ อปท. ให้
การอุดหนุน  

2. เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต  มีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่
ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 

3. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
 
 

       ลงชื่อ                                  ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ 
(นางอมรรัตน์  บงบุตร) 

 นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
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  ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวธนภคพร  นูกลึง)  
    ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 
 
 ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายณัฐพงศ์  ขจรนาม) 
       ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนา้ที่ 
                  นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม                                         

 
 
 
 
 สร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

 การทุจริตเป็นปัญหาสําคัญที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประเทศ  ดังนั้นการปลูกจิตสํานึกของคนในชาติให้มีจิตสํานึก
ในการต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งที่เด็กและเยาวชนที่จะต้องสร้างชาติในอนาคต โดยส่งเสริมให้เยาวชนมีความตระหนักในปัญหา
การทุจริต และเกิดจิตสํานึกในการต่อต้านการทุจริต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชน
ต่อต้านการทุจริต เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นในสภาเด็กเยาวชนของชุมชนและเกิด
การขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้กับเด็กและเยาวชน 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
4. เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชน 

5. พื นที่ด้าเนินการ 
 ศูนย์เยาวชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีการด้าเนินการ 
 1. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานส่งเสริมสภาเด็กในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือกําหนดรูปแบบกิจกรรม แนวทางในการ
ดําเนินการ  
 2. จัดประชุมคณะทํางานฯ 
 3. ดําเนินการตามกิจกรรมเข้าค่าย และรูปแบบที่กําหนด 
 4 สรุปติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ 

7. ระยะเวลาด้าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 

8. งบประมาณด้าเนินการ 
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 ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

.........../๑๐.ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10. ตัวชี วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 1. สภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 2. สภาเด็กและเยาวชนเกิดจิตสํานึกในความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
และเสียสละเพ่ือส่วนรวม เกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป  
 

    ลงชื่อ                                 ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ 
(นางอมรรัตน์  บงบุตร) 

 นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
 

  ลงชื่อ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวธนภคพร  นูกลึง)  
    ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

 
 

 ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายณัฐพงศ์  ขจรนาม) 
       ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนา้ที่ 
                  นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม                                         
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สร้างจิตส้านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

1. ช่ือโครงการ : โครงการยาวชนสัมพันธ์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล 

 ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่สําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น น้ํา ป่าไม้ แร่ธาตุ ซึ่งนับวันจะหมดลง
เนื่องจากมนุษย์ไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าและการบํารุงรักษา จะเห็นได้จากปัจจุบันปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมมีมากข้ึน ทําให้น้ําเสีย 
อากาศเป็นพิษ ขยะล้นเมือง อันเนื่องมาจากการขาดจิตสํานึกของมนุษย์ที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสําคัญ และต้องได้รับการพัฒนาทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ให้เจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีที่จะเป็นกําลังในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป 

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปัญหาที่จะ
ได้รับผลกระทบจากการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทําโครงการเยาวชนสัมพันธ์ เพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตสํานึกให้แก่เด็กและเยาวชน มีความตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และมีจิตสํานึกท่ีจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสมบัติของชาติ 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสํานึกสาธารณะ รู้จักเสียสละ และรู้จักแบ่งปัน 

4. เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในชุมชน 

5. พื นที่ด้าเนินการ 
 แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่กําหนดตามความเหมาะสม 

6. วิธีด้าเนินการ 
 1. จัดประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
 6.3 ประสานงานวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.4 ประสานงานสถานที่จัดอบรม และสถานที่จัดกิจกรรม 
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 6.5 ดําเนินโครงการจัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนดไว้ 
 6.7 สรุปรายงานติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาการด้าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

8. งบประมาณด้าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    .............../๑๐.ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 
 
 

10. ตัวชี วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
  1. เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
  2. เด็กและเยาวชนมีความตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเกิดจิตสํานึกที่จะ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสมบัติของชาติ 
 3. เด็กและเยาวชนเกิดจิตสํานึกสาธารณะ รู้จักเสียสละ และรู้จักแบ่งปัน 
 
 

       ลงชื่อ                                  ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ 
(นางอมรรัตน์  บงบุตร) 

 นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
 

  ลงชื่อ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวธนภคพร  นูกลึง)  
    ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
 
 
 ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายณัฐพงศ์  ขจรนาม) 
       ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนา้ที่ 
                  นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม                                         
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กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทจุริตของผูบ้ริหารองคก์ร 

ปกครองส่วนท้องถ่ิน” 

เทศบาลต าบลน ้าโสม  อ าเภอน ้าโสม  จงัหวดัอดุรธานี 

ประจ าปีงบประมาณ  2562-2565 
................................................................................................................................................... 

หลกัการและเหตผุล 

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จดัทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติมาแล้ว 3 ฉบบั 

ปจัจุบนัทีใ่ชอ้ยูเ่ป็นฉบบัที ่3 เริม่จากปี พ.ศ. 2560 จนถงึปี พ.ศ. 2564 ซึง่มุ่งสู่การเป็นประเทศทีม่มีาตรฐานทางคุณธรรม

จรยิธรรมเป็นสงัคมมติิใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจรติทุกรูปแบบ โดยได้รบัความร่วมมอืจากฝ่ายการเมอืง 

หน่วยงานของรฐัตลอดจนประชาชน ในการพทิกัษ์รกัษาผลประโยชน์ของชาตแิละประชาชนเพื่อใหป้ระเทศไทยมศีกัดิศ์รี

และเกยีรตภิมูใินดา้นความโปรง่ใสทดัเทยีมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวสิยัทศัน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ชาติ

ตา้นทุจรติ” มเีป้าหมายหลกัเพื่อใหป้ระเทศไทยไดร้บัการประเมนิดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ (Corruption Perceptions Index 

: CPI) ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึง่การทีร่ะดบัคะแนนจะสูงขึน้ไดน้ัน้ การบรหิารงานภาครฐัตอ้งมรีะดบัธรร

มาภบิาลที่สูงขึน้ เจา้หน้าที่ของรฐัและประชาชนต้องมพีฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปจัจุบนั ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่

ในทางทุจรติประพฤตมิชิอบ โดยไดก้ําหนดยทุธศาสตรก์ารดาํเนินงานออกเป็น 6 ยทุธศาสตร ์ดงันี้ 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 สรา้งสงัคมทีไ่มท่นต่อการทุจรติ 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 ยกระดบัเจตจาํนงทางการเมอืงในการต่อตา้นการทุจรติ 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 สกดักัน้การทุจรติเชงินโยบาย 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 พฒันาระบบป้องกนัการทุจรติเชงิรกุ 
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ยทุธศาสตรท์ี ่5 ปฏริปูกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจรติ 

ยทุธศาสตรท์ี ่6 ยกระดบัคะแนนดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ (Corruption Perception Index : CPI) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรฐัภายใต้โครงสรา้งการจดัระเบยีบบรหิารราชการตามหลกัการ

กระจายอํานาจการปกครอง ทีมุ่่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ทอ้งถิน่และเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสรมิการ

ปกครองในระบอบประชาธปิไตย เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัทําบรกิารสาธารณะและกจิกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์

ของประชาชนในท้องถิน่ การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหเ้กดิความยัง่ยนืรฐัจะต้องให้ความเป็นอสิระแก่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่โดยยดึหลกัแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถิน่ และส่งเสรมิใหอ้งคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิน่เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัทําบรกิารสาธารณะ รวมทัง้มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจแก้ไขปญัหาใน

ระดบัพื้นที่ ส่วนการกํากบัดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จํ าเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้อง

เป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นทัง้น้ี ต้องยอมรบัว่าปญัหาการทุจรติในองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่เป็นเรื่องที่มคีําครหา ทีไ่ดส้รา้งความขมขื่นใจใหแ้ก่คนทํางานในองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่มาเป็นเวลาชา้นาน 

ซึ่งหากพจิารณาจํานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ประกอบกบัมปีจัจยันานัปการที่คอยยัว่ยวนใจ บัน่ทอนความมี

คุณธรรม จรยิธรรม ซื่อสตัยส์ุจรติ ของคนทํางานราชการส่วนทอ้งถิน่ส่วนใหเ้หอืดหายไป และหากจะว่ากนัไปแลว้ เรือ่ง

ในทํานองเดยีวกนันี้ก็สามารถเกดิขึน้กบัคนทํางานในหน่วยงานราชการอื่นไดเ้ช่นเดยีวกนั เพยีงแต่คนทํางานในองคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิน่มจีํานวนมาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จงึมโีอกาสหรอืความเป็นไปได้สูงที่

คนทํางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรอืช่องทางที่

คนทํางานในท้องถิน่จะใช้อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมไีด้ไม่มากเท่ากบัที่คนทํางานในหน่วยงานราชการอื่น และ

มูลค่าของความเสยีหายของรฐั ที่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้ก่อให้เกดิขึน้ก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลขีอง

ความเสยีหายที่เกิดจากการทุจรติของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดงันัน้ จงึมคีวามจําเป็นที่ผู้บรหิารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจาํนงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจรติอย่างเหน็ชดัเป็นรปูธรรม ด้วยการจดัทํา

แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ ส่งเสรมิให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่บรหิารงานดว้ยความโปร่งใส มคีวามเขม้แขง็ใน

การบรหิารราชการตามหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมอืงที่ดหีรอืหลกัธรรมาภบิาลบงัเกดิประโยชน์สุขแก่ประชาชน และ

ยกระดบัมาตรฐานในการป้องกนัการทุจรติขององคก์รตนเองต่อไปใหค้รอบคลุมพืน้ทีท่ ัว่ประเทศต่อไป 

 

วตัถปุระสงค ์

เพื่อแสดงเจตจาํนงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจรติของผูบ้รหิารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ดว้ยการจดัทํา

แผนป้องกนัการทุจรติในองคก์รทีบ่รหิาร 

 

เป้าหมาย 

1. ประกาศเจตจาํนงการต่อตา้นการทุจรติของผูบ้รหิาร อยา่งน้อย 1 ฉบบั 

2. มกีารประกาศเจตจาํนงการต่อตา้นการทุจรติของผู้บรหิารต่อสาธารณะชน อยา่งน้อย 1 ครัง้ 

3. แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 4 ปี 
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พื้นท่ีด าเนินการ 

เทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

วิธีด าเนินการ 

1. ประกาศเจตจาํนงทางการเมอืงในการต่อตา้นการทุจรติของผูบ้รหิารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. จดัตัง้คณะทาํงานการจดัทําแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ 

4. ประชุมคณะทาํงานจดัทาํแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ 

5. จดัทาํแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ 

6. ประกาศใชแ้ผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ 

7. ดาํเนินการตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ 

8. รายงานผลการดาํเนินงาน 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 

 

งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

ผูร้บัผิดชอบ 

สาํนกัปลดัเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั  

1. มปีระกาศเจตจาํนงการต่อตา้นการทุจรติของผูบ้รหิาร อยา่งน้อย 1 ฉบบั 

2. มกีารประกาศเจตจาํนงการต่อตา้นการทุจรติของผูบ้รหิารต่อสาธารณะชน อยา่งน้อย 1 ครัง้ 

3. มแีผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 4 ปี จาํนวน 1 ฉบบั 

 

 

 

ผูเ้ขียนโครงการ 
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                  (ลงชื่อ) 

                (นายวรีะพงษ์  พรมทา) 

                                                           นกัจดัการงานทัว่ไป  ชาํนาญการ 

 

ผูเ้สนอโครงการ …………………………………………………………………………………………… 

 

     (ลงชื่อ) 

  (นางสาวพนิดา  บุญสมิมา) 

                   หวัหน้าฝา่ยอํานวยการ 

 

ผูเ้หน็ชอบโครงการ ………………………………………………………………………………………… 

 

             (ลงชื่อ)  

                      (นางณุภทัรณยี ์ มิง่เมอืง) 

                      หวัหน้าสาํนกัปลดั 

 

ผูเ้หน็ชอบโครงการ ………………………………………………………………………………………… 

 

            (ลงชื่อ)  

                     (นายณฐัพงศ ์ ขจรนาม) 

                ปลดัเทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

ผูอ้นุมติัโครงการ……………………………………………………………………………………………. 

 

            (ลงชื่อ) 

                        (นายณฐัพงศ ์ ขจรนาม) 

              ปลดัเทศบาลปฏบิตัหิน้าที่ 
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โครงการมาตรการแสดงเจตจ้านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต้าบลน ้าโสม ด้วยการจัดท้า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

หลักการและเหตุผล 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 3  (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)  ซึ่งมุ่งสู่การเป็น

ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต   ทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐ
ต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งปัจจุบันมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 7,852 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบ
บริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไก
หนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่ งนําไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะทําได้เท่าท่ีจําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

 
เทศบาลตําบลน้ําโสม จึงได้เห็นถึงความสําคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง ซึ่งจะเป็น

กลไกที่สําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยได้ยึดถือหรือมีความมุ่งมั่นที่จะ
บริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี         
ให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้บริหารจึงได้ดําเนินการจัดทํามาตรการการแสดง
เจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเห็น

เป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
2. เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตําบลน้ําโสม สู่การรับรู้ของสาธารณชน  

เป้าหมาย 
 1. การประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตําบลน้ําโสม 
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 2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 พื นที่ด้าเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโสม 

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

ระยะเวลาด้าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ  
 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลน้ําโสม 

 ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารได้แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นเป็นรูปธรรม 
 2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ผู้เสนอโครงการ 

 

   (ลงชื่อ)     ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ 

 
    (นายปรีชา  เวชภัณฑ์) 
    นักบริหารงานทั่วไป 

 

 

   (ลงชื่อ)     ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
    (นางสาวภักดี  พหลทัพ) 
     นักบริหารงานทั่วไป 
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   (ลงชื่อ)     ผู้อนุมัติโครงการ 
 
    (นายณัฐพงศ์  ขจรนาม) 
   ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม 
 
 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบคุคล 

เทศบาลต าบลน ้าโสม  อ าเภอน ้าโสม  จงัหวดัอดุรธานี 

ประจ าปีงบประมาณ  2562-2565 
................................................................................................................................................... 

หลกัการและเหตผุล 

พนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจํา และพนักงานจา้งของเทศบาลน้ําโสม เป็นบุคลากรที่มคีวามสําคญัต่อองค์กร 

โดยการขบัเคลื่อนการพฒันางานของเทศบาลให้มศีกัยภาพ โดยมุ่งผลสมัฤทธิข์องงานให้เกดิประโยชน์ต่อองค์กร และ

ประชาชนการพฒันางานขององคก์รจะบรรลุผลได้ต้องเริม่มาจากบุคลากรผูป้ฏบิตังิาน ซึง่เป็นปจัจยัสําคญัในการพฒันา

งานให้มคีุณภาพจะต้องมมีาตรฐานในการทํางานที่เป็นรปูธรรมชดัเจน และมมีาตรการในการทํางานที่โปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบการทํางานได้ด้านการพฒันาระบบบรหิารให้มปีระสทิธภิาพ เป็นธรรม เพื่อนําไปสู่การสรา้งมาตรฐานความ

โปร่งใส และการให้บรกิารที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จรงิต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. 

2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏบิตังิานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ

ประชาชน โดยวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงที่ด ีและคํานึงถงึการมสี่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏบิตัิ

ราชการ และการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎกีา ว่าด้วยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงที่ด ี

พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ดีนัน้ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิด

ผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของรฐั มปีระสทิธภิาพเกดิความคุ้มค่าในเชงิภารกจิของรฐั ดงันัน้ เพื่อเป็นการส่งเสรมิการพฒันา

คุณภาพการบรหิารงานบุคคลให้มปีระสทิธภิาพ เป็นไปตามหลกัคุณธรรมจรยิธรรมในการทํางาน มคีวามโปร่งใส และ

ตรวจสอบการทาํงานได ้จงึไดจ้ดัใหม้มีาตรการสรา้งความโปรง่ใสในการบรหิารงานบุคคลขึน้ 

 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อกําหนดมาตรการดา้นความโปรง่ใสในการบรหิารบุคคลของเทศบาล 

2. เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานบุคลากรมรีปูแบบ ขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีถู่กตอ้ง โปรง่ใสสามารถตรวจสอบได้ 

3. เพื่อเป็นการป้องกนัการทุจรติในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏบิตังิานดา้นบรหิารงานบุคคล 

4. เพื่อปรบัปรุงกลไกการปฏบิตัริาชการด้านบรหิารงานบุคคลของเทศบาลใหม้ปีระสทิธภิาพได้คนด ีคนเก่งเขา้

มาทาํงาน 

พื้นท่ีด าเนินการ 
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เทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

วิธีด าเนินการ 

1. นําหลกัเกณฑก์ารบรหิารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏบิตังิานบุคคล 

2. ประกาศเผยแพรม่าตรการการบรหิารงานบุคคล 

3. ดาํเนินการบรหิารงานบุคคลตามหลกัธรรมาภบิาล 

4. สรปุผลการดาํเนินการบรหิารงาน 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 

 

งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

ผูร้บัผิดชอบ 

 สาํนกัปลดัเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ลดขอ้รอ้งเรยีนในการดาํเนินการดา้นบรหิารงานบุคคลของเทศบาลไมน้่อยกว่า 90 % 

2. บุคลากรของเทศบาลมคีวามพงึพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลไมต่่าํกว่าระดบั 3 

3. การบรหิารงานบุคคลของเทศบาลมคีวามโปรง่ใส สามารถป้องกนัการทุจรติของเจา้หน้าทีไ่ด ้

 

ผูเ้ขียนโครงการ 

                  (ลงชื่อ) 

                (นายวรีะพงษ์  พรมทา) 

                                                           นกัจดัการงานทัว่ไป  ชาํนาญการ 

ผูเ้สนอโครงการ …………………………………………………………………………………………… 

 

     (ลงชื่อ) 

  (นางสาวพนิดา  บุญสมิมา) 

                   หวัหน้าฝา่ยอํานวยการ 
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ผูเ้หน็ชอบโครงการ ………………………………………………………………………………………… 

 

            (ลงชื่อ)  

                      (นางณุภทัรณยี ์ มิง่เมอืง) 

                      หวัหน้าสาํนกัปลดั 

 

ผูเ้หน็ชอบโครงการ ………………………………………………………………………………………… 

 

           (ลงชื่อ)  

                      (นายณฐัพงศ์  ขจรนาม) 

                 ปลดัเทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

ผูอ้นุมติัโครงการ……………………………………………………………………………………………. 

 

          (ลงชื่อ) 

                      (นายณฐัพงศ์  ขจรนาม) 

            ปลดัเทศบาลปฏบิตัหิน้าที่ 

     นายกเทศมนตรตีําบลน้ําโสม 
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กิจกรรม “มาตรการออกค าสัง่มอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาล และหวัหน้าส่วน

ราชการ” 

เทศบาลต าบลน ้าโสม  อ าเภอน ้าโสม  จงัหวดัอดุรธานี 

ประจ าปีงบประมาณ  2562-2565 
................................................................................................................................................... 

หลกัการและเหตผุล 

เทศบาลน้ําโสมเป็นหน่วยงานบรหิารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่รูปแบบหนึ่งที่มอีํานาจหน้าที่ในการ

จดัทําบรกิารสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ทัง้ที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบญัญัติ

เทศบาลพ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบญัญัติกําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมายในการให้บรกิาร

สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารบับรกิารติดต่อกบัหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนัน้ มกัจะประสบปญัหาด้านการอํานวย

ความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกจิมมีากมาย ไปรวมอยู่กบัฝ่ายผู้บรหิาร ไม่มกีารกระจายอํานาจ หรอื

มอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสัง่การอนุมตั ิอนุญาต ไปยงัหวัหน้าหน่วยงาน ระดบัสํานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็น

อุปสรรคอยา่งยิง่ต่อการใหบ้รกิาร ทาํใหก้ารบรกิารเกดิความล่าชา้ ประชาชนไมไ่ดร้บัความสะดวกอนัอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง

ของการกระทําการทุจรติประพฤติมชิอบในการปฏบิตัิราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บรกิารภาครฐัเสื่อม

ประสทิธภิาพ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏบิตังิาน

ตามอํานาจหน้าทีข่องเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใชว้ธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีตามพระ

ราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์และวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ทีก่ําหนดให้

การบรหิารราชการเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สุขของประชาชนและเกดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของรฐั ไม่มขี ัน้ตอนการปฏบิตังิาน

เกินความจําเป็นประชาชนได้รบัการอํานวยความสะดวกและได้รบัการตอบสนองความต้องการ การบรหิารงานมี

ประสทิธภิาพ คุม้ค่า ตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ทีก่ําหนดใหน้ายกเทศมนตร ีมอีํานาจ

หน้าทีใ่นการสัง่ อนุญาต และอนุมตั ิเกีย่วกบัราชการของเทศบาล มาตรา 48 สตัตรส กําหนดใหน้ายกเทศมนตร ีควบคุม

และรบัผดิชอบในการบรหิารกจิการของเทศบาล และเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนักงานเทศบาล และลกูจา้งของเทศบาล มาตรา 

48 วสีต ินายกเทศมนตรมีอีํานาจมอบหมายการปฏบิตัริาชการใหแ้ก่รองนายกเทศมนตรทีีไ่ดร้บัแต่งตัง้ในการสัง่หรอืการ

ปฏบิตัริาชการของนายกเทศมนตรไีด ้มาตรา 48 เอกูนวสีต ิกําหนดใหป้ลดัเทศบาลเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนักงานเทศบาล 

และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตร ีและรบัผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาล ให้เป็นไปตาม

นโยบาย และอํานาจหน้าทีอ่ื่นตามทีม่กีฎหมาย กําหนดหรอืตามทีน่ายกเทศมนตร ีมอบหมาย 

ดงันัน้ เพื่อให้การบรหิารราชการเป็นไปตามหลกัการบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ด ีตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน ลดขัน้ตอนการใหบ้รกิารและไม่สรา้งเงือ่นไขขัน้ตอนทีม่คีวามยุ่งยาก จงึจาํเป็นต้องมมีาตรการ การมอบหมาย

อํานาจหน้าทีข่องเทศบาลขึน้ 
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วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อเป็นการลดขัน้ตอนการให้บรกิารประชาชนให้ได้รบัความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความ

ตอ้งการของประชาชน 

2. เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามพงึพอใจในการบรกิารจากหน่วยงาน 

3. เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตดัสนิใจในการสัง่ อนุญาต อนุมตัขิองผูบ้รหิารทุกระดบั 

4. เพื่อป้องกนัการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพนิิจอนัอาจเป็นเหตุแห่งการทุจรติและประพฤติมชิอบใน

ตําแหน่งหน้าทีร่าชการ 

 

เป้าหมาย 

จดัทําคําสัง่มอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ 

ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตร ีนายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รอง

ปลดัเทศบาล และหวัหน้าส่วนราชการ ปลดัเทศบาลมอบหมายให้รองปลดัเทศบาล ปละปลดัเทศบาลมอบหมายให้

หวัหน้าส่วนราชการ 

 

พื้นท่ีด าเนินการ 

สาํนกังานเทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

วิธีด าเนินการ 

1. ออกคาํสัง่มอบหมายงานในการสัง่ อนุญาต อนุมตั ิตามกฎหมาย ระเบยีบฯ ขอ้บงัคบัและหนงัสอืสัง่การ 

2. จดัทาํหนงัสอืแจง้เวยีนใหทุ้กส่วนราชการและผูร้บัมอบอํานาจใหป้ฏบิตัริาชการแทนรบัทราบและถอืปฏบิตัิ 

3. จดัทาํประกาศ ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบ 

4. ให้ ผู้ ร ับ มอบ ห มายงานต ามคํ าสั ง่ ราย งานผลการปฏิบัติ งานต ามคํ าสั ง่ที่ ได้ ร ับ มอบห มายใน  

ทุกเดอืน 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 

 

งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

ผูร้บัผิดชอบ 

สาํนกัปลดัเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโสม 
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ประชาชนมคีวามพงึพอใจในบรกิารทีไ่ดร้บัอยูใ่นระดบัด ี

2. ประชาชนไดร้บัความสะดวก และลดการผกูขาดอํานาจหน้าทีอ่นัเป็นช่องทางแห่งการทุจรติ 

 

ผูเ้ขียนโครงการ 

                  (ลงชื่อ) 

                (นายวรีะพงษ์  พรมทา) 

                                                           นกัจดัการงานทัว่ไป  ชาํนาญการ 

 

ผูเ้สนอโครงการ …………………………………………………………………………………………… 

 

      (ลงชื่อ) 

  (นางสาวพนิดา  บุญสมิมา) 

                   หวัหน้าฝา่ยอํานวยการ 

 

 

 

ผูเ้หน็ชอบโครงการ ………………………………………………………………………………………… 

 

                (ลงชื่อ)  

                           (นางณุภทัรณยี ์ มิง่เมอืง) 

                   หวัหน้าสาํนกัปลดั 

 

ผูเ้หน็ชอบโครงการ ………………………………………………………………………………………… 

 

                (ลงชื่อ)  

                           (นายณฐัพงศ ์ ขจรนาม) 

             ปลดัเทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

ผูอ้นุมติัโครงการ……………………………………………………………………………………………. 
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                (ลงชื่อ) 

                           (นายณฐัพงศ ์ ขจรนาม) 

                ปลดัเทศบาลปฏบิตัหิน้าที่ 

นายกเทศมนตรตีําบลน้ําโสม 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี” 
1. หลักการและเหตุผล 
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 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางเดียวกันและ 
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่าย 
บัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลน้ําโสม จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความ คุ้มค่า
และมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินงานตาม 
ขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตําบลน้ําโสม 
2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ       หนังสือที่ 
เกี่ยวข้อง 

     2.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
   3. เป้าหมาย 

   บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 
 4. พื นที่ด้าเนินการ 
  เทศบาลตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 
 5. วิธีด้าเนินการ 

จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้เข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามหมวดรายจ่าย แผนงาน 
      6. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

7. งบประมาณด้าเนินการ 
    ไม่ใช้งบประมาณ 
  8. ผู้รับผิดชอบ 

    กองคลัง เทศบาลตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 
 
 

9. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
    9.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่ เก่ียวข้อง 
    9.2  ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน 
    9.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 
     (ลงชื่อ)     ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ 
           (นางดวงใจ  จุมพลหล้า) 
           หวัหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
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     (ลงชื่อ)                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางพรทิพย์  เรืองเศรษฐี) 
             ผู้อํานวยการกองคลัง 
 
     (ลงชื่อ)     ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายณัฐพงศ์ ขจรนาม) 
            ปลัดเทศบาลตําบลน้ําโสม  ปฏิบัติหน้าที่ 
          นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
 1. หลักการและเหตุผล 
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   ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให้มีการบริหารราชการ อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
   2.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
   2.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
   2.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
   2.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
   2.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
 3. เป้าหมาย 
   3.1 เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้อํานวยการกองคลัง 
   3.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
 4. พื นที่ด้าเนินการ 
   เทศบาลตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 
 5. วิธีด้าเนินการ 
   5.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
   5.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของจํานวนงบประมาณ 
   5.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
   5.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
   5.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 
   5.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 
   5.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
 6. ระยะเวลาด้าเนินการ 
   ปีงบประมาณรายจ่าย 2562-2564 
 
 7. งบประมาณด้าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 
 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    กองคลัง (พัสดุ) เทศบาลตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี  
 9. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
   9.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
   9.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
  9.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเป็น ประโยชน์
กับประชาชน 
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     (ลงชื่อ)       ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ 
           (นางพรทิพย์  เรืองเศรษฐี) 
                  หัวหน้าที่พัสดุ 
 
     (ลงชื่อ)                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางพรทิพย์  เรืองเศรษฐี) 
             ผู้อํานวยการกองคลัง 
 
     (ลงชื่อ)     ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายณัฐพงศ์ ขจรนาม) 
            ปลัดเทศบาลตําบลน้ําโสม  ปฏิบัติหน้าที่ 
          นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม 
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โครงการมาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่อง
การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตาม
อํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรร
มาภิบาล 
 ดังนั้น การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทาง
ราชการ เป็นเรื่องที่เทศบาลตําบลน้ําโสมให้ความสําคัญ เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ และป้องกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการ
จัดซื้อ จัดจ้าง เทศบาลตําบลน้ําโสม จึงได้จัดทํามาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ  
  2. เพ่ือป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
 3. เพ่ือสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กร 
 3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  
4. พื นที่ด้าเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี  

5. วิธีด้าเนินการ 
 1. จัดประชุม 
 2. จัดทําคําสั่งคณะทํางาน 
 3. ประชุมคณะทํางาน 
 4. กําหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 5. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทราบ 
 6. กํากับติดตามการดําเนินการตามมาตรการ 
 7. รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือปรับปรุงแนวทางในการ
ดําเนินงาน 

6. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

7. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง เทศบาลตําบลน้ําโสม  อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 
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9. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีมาตรการป้องกันและกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
 2. มีกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กรผ่านช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ขององค์กร 
 

 
     (ลงชื่อ)   ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ 
            (นางดวงใจ  จุมพลหล้า) 
            หวัหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
 
     (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางพรทิพย์  เรืองเศรษฐี) 
              ผู้อํานวยการกองคลัง 
 
     (ลงชื่อ)   ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายณัฐพงศ์  ขจรนาม) 
             ปลัดเทศบาลตําบลน้ําโสม  ปฏิบัติหน้าที่ 
          นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม 
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โครงการ กิจรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื อจัดจ้าง 

1. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่อง
การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตาม
อํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรร
มาภิบาล 
 ดังนั้น การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทาง
ราชการ เป็นเรื่องที่เทศบาลตําบลน้ําโสมให้ความสําคัญ เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ และป้องกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการ
จัดซื้อ จัดจ้าง เทศบาลตําบลน้ําโสมจึงได้จัดทํากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลตําบลน้ําโสมทุกโครงการ 

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

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัด
อุดรธานี ที่ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงตามสาย 

4. พื นที่ด้าเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี และชุมชนต่างๆ ภายในเขตตําบลน้ําโสม 

5. วิธีด้าเนินการ 
 1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 2. นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงตามสาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

6. ระยะเวลาด้าเนินการ 
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

7. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง เทศบาลตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี  

9. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตําบลน้ําโสมครบทุกโครงการ 

 

     (ลงชื่อ)        ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ 
            (นางพรทิพย์  เรืองเศรษฐี) 
               หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
     (ลงชื่อ)       ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางพรทิพย์  เรืองเศรษฐี) 
              ผู้อํานวยการกองคลัง 
 
     (ลงชื่อ)      ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายณัฐพงศ์  ขจรนาม) 
             ปลัดเทศบาลตําบลน้ําโสม  ปฏิบัติหน้าที ่
          นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม 
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โครงการ “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื อจัดจ้าง” 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให้มีการบริหารราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการดําเนินงาน 
 2. เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 3. เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานและเก่ียวข้องในงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  

4. พื นที่ด้าเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี  

5. วิธีด้าเนินการ 
 1. ประชุมวางแผนวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการดําเนินงาน 
 2. รวบรวมจัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างในฐานข้อมูล 
 3. จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเสนอผู้บริหารเพ่ือประกอบการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานด้าน
จัดซื้อจัดจ้าง 
 6. เผยแพร่รายงานผลให้สาธารณชนรับทราบ 

6. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

7. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง เทศบาลตําบลน้ําโสม 
 
  

9. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการดําเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
 2. มีฐานข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือป้องกันการใช้
จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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     (ลงชื่อ)        ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ 
            (นางพรทพิย์  เรืองเศรษฐี) 
               หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
     (ลงชื่อ)       ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางพรทิพย์  เรืองเศรษฐี) 
              ผู้อํานวยการกองคลัง 
 
     (ลงชื่อ)      ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายณัฐพงศ์  ขจรนาม) 
             ปลัดเทศบาลตําบลน้ําโสม  ปฏิบัติหน้าที่ 
          นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม 
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โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผูร้บับริการ 

เทศบาลต าบลน ้าโสม  อ าเภอน ้าโสม  จงัหวดัอดุรธานี 

ประจ าปีงบประมาณ  2562-2565 
................................................................................................................................................... 

หลกัการและเหตผุล 

เทศบาลตําบลน้ําโสม มหีน้าที่ในการจดัทําบรกิารสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ขอ ง

เทศบาล ทัง้ทีเ่ป็นหน้าทีต่ามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และหน้าทีต่ามพระราชบญัญตักิําหนดแผนและขัน้ตอน

การกระจายอํานาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และหน้าทีอ่ื่นตามทีก่ฎหมายกําหนดใหเ้ป็นหน้าที่ของ

เทศบาลและในการปฏบิตัหิน้าทีน่ัน้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคํานึงถงึการมสี่วนรว่มของประชาชน

ในการจดัทาํแผนพฒันา 

เทศบาลตําบลน้ําโสม การจดัทํางบประมาณการจดัซือ้จดัจา้ง การตรวจสอบ การประเมนิผลการปฏบิตังิาน และ

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั จากภารกิจหน้าที่ในการจดัทําบรกิารสาธารณะ

ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นัน้เทศบาลในฐานะผู้ให้บรกิารก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บรกิารไปนัน้ ประชาชนได้รบั

ประโยชน์ หรอืเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บรกิารมคีุณภาพเพียงใด ตอบสนองความ

ต้องการผู้รบับรกิารหรอืไม่ การที่จะทราบถงึความพงึพอใจจากผู้รบับรกิาร จงึต้องมโีครงการสํารวจความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารเพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทา้ย ทีก่ําหนดใหก้ารปฏบิตังิานตาม

หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วธิกีารบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ ด ีคํานึงถงึการมี

ส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมนิผลการปฏบิตัิราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราช

กฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงที่ด ีพ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบรหิารกจิการ

บา้นเมอืงทีด่นีัน้จะต้องก่อใหเ้กดิประโยชน์สุขของประชาชนเกดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของรฐัมปีระสทิธภิาพและเกดิความ

คุม้ค่าในเชงิภารกจิของรฐั ประชาชนไดร้บัการอํานวยความสะดวก และไดร้บัการตอบสนองความต้องการ จงึจาํเป็นต้อง

มโีครงการนี้ขึน้มา 

 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อเป็นการสรา้งความโปรง่ใสในการใหบ้รกิารสาธารณะการใหบ้รกิารประชาชนใหเ้กดิความพงึพอใจ 

2. เพื่อเป็นการสร้างจติสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บรกิาร ปฏิบตัิหน้าที่ในการให้บรกิาร โดยยดึ

ประโยชน์สุขของประชาชน 

3. เพื่อเป็นการปรบัปรงุและพฒันางานดา้นบรกิารใหม้คีุณภาพ และประสทิธภิาพ 

4. เพื่อเป็นการป้องกนัปญัหารอ้งเรยีน การทุจรติประพฤตมิชิอบในหน่วยงาน 
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เป้าหมาย/ผลผลิต 

จดัจา้งสถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาของรฐัทีม่กีารสอนในระดบัปรญิญาตรขีึน้ไปภายในเขตจงัหวดัหรอืนอก

เขตจงัหวดั ทาํการสาํรวจความพงึพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จาํนวน 1 ครัง้ ต่อปี 

 

พื้นท่ีด าเนินการ 

พืน้ทีใ่นเขตเทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

วิธีด าเนินการ 

1. ขออนุมตัดิําเนินการตามโครงการ และดาํเนินการจดัจา้งสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัหรอืนอก

เขตจงัหวดัตามระเบยีบพสัดุฯ 

2. ดาํเนินการสาํรวจความพงึพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรปูแบบทีก่ําหนด 

3. สรปุประมวลผลการสาํรวจความพงึพอใจแจง้ใหเ้ทศบาลทราบ 

4. ดาํเนินการเบกิจา่ยเงนิใหแ้ก่สถาบนัผูท้ําการประเมนิ 

5. ปิดประกาศผลสาํรวจความพงึพอใจใหป้ระชาชนทราบ 

6. นําผลการประเมนิมาปรบัปรงุการทาํงานดา้นบรกิารสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 

 

งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณ 15,000 บาท 

 

ผูร้บัผิดชอบ 

สาํนกัปลดัเทศบาล  

 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ประชาชนผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจไมต่่าํกว่ารอ้ยละ 80 

2. การใหบ้รกิารสาธารณะมคีวามโปรง่ใส และเกดิประโยชน์สงูสุดแก่ประชาชน 

 

ผูเ้ขียนโครงการ 
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                  (ลงชื่อ) 

                (นายวรีะพงษ์  พรมทา) 

                                                           นกัจดัการงานทัว่ไป  ชาํนาญการ 

 

ผูเ้สนอโครงการ …………………………………………………………………………………………… 

 

     (ลงชื่อ) 

  (นางสาวพนิดา  บุญสมิมา) 

                   หวัหน้าฝา่ยอํานวยการ 

 

ผูเ้หน็ชอบโครงการ ………………………………………………………………………………………… 

 

            (ลงชื่อ)  

                    (นางณุภทัรณีย ์ มิง่เมอืง) 

                        หวัหน้าสาํนกัปลดั 

 

ผูเ้หน็ชอบโครงการ ………………………………………………………………………………………… 

 

           (ลงชื่อ)  

                     (นายณฐัพงศ ์ ขจรนาม) 

                    ปลดัเทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

 

 

ผูอ้นุมติัโครงการ……………………………………………………………………………………………. 

 

                (ลงชื่อ) 

                           (นายณฐัพงศ ์ ขจรนาม) 

                ปลดัเทศบาลปฏบิตัหิน้าที่ 

นายกเทศมนตรตีําบลน้ําโสม 
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กิจกรรม “มาตรการป้องกนัการทจุริตและสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานทะเบยีนและบตัร

ประจ าตวัประชาชน” 

เทศบาลต าบลน ้าโสม  อ าเภอน ้าโสม  จงัหวดัอดุรธานี 

ประจ าปีงบประมาณ  2562-2565 
................................................................................................................................................... 

หลกัการและเหตผุล 

เทศบาลตําบลน้ําโสม มภีารกจิให้บรกิารงานทะเบยีนและบตัรประจําตวัประชาชนให้บรกิารประชาชนเกี่ยวกบั

การแจง้เกดิแจง้ตาย ยา้ยที่อยู่ กําหนดเลขที่บ้าน และขอมบีตัรประจําตวัประชาชน โดยดําเนินการ ณ ศูนยบ์รกิารร่วม

หรอืศูนย์บรกิารเบ็ดเสรจ็ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ณ งานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตําบลน้ําโสมเพื่อบรกิาร

อํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารจดัการทีด่ ีในขัน้ตอน

การจดัทาํบตัรประจาํตวัประชาชน ไดก้ําหนดแนวทางเพื่อป้องกนัการทุจรติและสรา้งความโปรง่ใสในการดาํเนินงานโดย 

- ใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (ระบบ IT Lock) ช่วยในการจดัเกบ็ขอ้มลูทีม่คีวามปลอดภยัสูง การเขา้สู่ระบบ

ต้องเป็นผู้รบัผดิชอบเฉพาะ ที่ต้องผ่านการตรวจสอบหมายเลขประจําตวั รหสัลบั และลายพมิพ์นิ้วมอืของเจา้หน้าที่ผู้

ปฏิบัติและผู้อนุมตัิ/นําระบบถ่ายสําเนาลายพิมพ์นิ้วมือมาใช้ในการตรวจสอบการสวมตัวบุคคลก่อนการจดัทําบัตร

ประจาํตวัประชาชนซึ่งเป็นกลไกสําคญัในการป้องกนัการทุจรติ และสรา้งความมัน่ใจแก่ประชาชนในเรื่องความถูกต้อง

ของระบบงานทะเบยีนและบตัรประจาํตวัประชาชนอกีดว้ย 

- ใชม้าตรการควบคุมและตรวจสอบ เพื่อป้องกนัการทุจรติทางการทะเบยีนและบตัรประจาํตวัประชาชน โดยนาย

ทะเบียนท้องถิ่นตรวจสอบการปฏิบตัิงาน (หลงัการปฏิบตัิงานแต่ละวนั) ด้วยตนเอง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ ด้วย

โปรแกรมการตรวจสอบและป้องกนัการทุจรติทางการทะเบยีนและบตัรประจาํตวัประชาชนในช่องทางระบบสารสนเทศ 

(MIS) ภ า ย ใ น เค รื อ ข่ า ย ก ร ม ก า ร ป ก ค ร อ ง  ( Dopa Intranet) เ ข้ า สู่ โ ป ร แ ก ร ม ท า ง ช่ อ ง ท า ง  http : 

intranet.dopa.go.th/padmic นอกจากนี้ ยงัมกีารกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบบตัรคิว

อตัโนมตัิเพื่อให้บรกิารตามลําดบั จดัสถานที่ สิง่อํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บรกิารที่ดกีบัประชาชน เพื่ออํานวย

ความสะดวกแก่ประชาชนใหไ้ดร้บัความพงึพอใจโดยทดัเทยีมกนัและไมเ่ลอืกปฏบิตั ิและเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกนั

การทุจรติ 

 

 

 

วตัถปุระสงค ์

1. สรา้งความโปรง่ใสในการบรกิารสาธารณะ ใหป้ระชาชนไดร้บัความพงึพอใจโดยทดัเทยีมกนัไมเ่ลอืกปฏบิตัิ 
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 2. เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจรติและสร้างความโปร่งใสในการดําเนินงานทะเบียนและบัตร

ประจาํตวัประชาชน 

 

เป้าหมาย 

ประชาชนผูร้บับรกิารไดร้บัความพงึพอใจโดยทดัเทยีมกนั/มัน่ใจในเรื่องความถูกต้องของระบบงานทะเบยีนและ

บตัรประจาํตวัประชาชน 

 

พื้นท่ีด าเนินการ 

สาํนกัทะเบยีนทอ้งถิน่ เทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

วิธีด าเนินการ 

1. ดําเนินการปฏบิตังิานบรกิารงานทะเบยีนและบตัรประจําตวัประชาชน ให้ประชาชนได้รบัความพงึพอใจโดย

ทดัเทยีมกนัและไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ

2. ประเมนิมาตรฐานงานทะเบยีน/รายงานสรุปผลการดําเนินกจิกรรม 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 

 

งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณ 10,000 บาท 

 

ผูร้บัผิดชอบ 

งานทะเบยีนทอ้งถิน่เทศบาลตําบลน้ําโสม  สาํนกัปลดั  เทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. สรา้งความโปรง่ใสในการบรกิารสาธารณะใหป้ระชาชนไดร้บัความพงึพอใจโดยทดัเทยีมกนัและไมเ่ลอืกปฏบิตัิ 

2. ไมม่กีารทุจรติคอรร์ปัชนัในการดาํเนินงานทะเบยีนและบตัรประจาํตวัประชาชน 

 

ผูเ้ขียนโครงการ 

                  (ลงชื่อ) 

                (นายวรีะพงษ์  พรมทา) 
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                                                           นกัจดัการงานทัว่ไป  ชาํนาญการ 

 

ผูเ้สนอโครงการ …………………………………………………………………………………………… 

 

     (ลงชื่อ) 

  (นางสาวพนิดา  บุญสมิมา) 

                   หวัหน้าฝา่ยอํานวยการ 

 

ผูเ้หน็ชอบโครงการ ………………………………………………………………………………………… 

 

             (ลงชื่อ)  

                    (นางณุภทัรณีย ์ มิง่เมอืง) 

                    หวัหน้าสาํนกัปลดั 

 

ผูเ้หน็ชอบโครงการ ………………………………………………………………………………………… 

 

              (ลงชื่อ)  

                     (นายณฐัพงศ ์ ขจรนาม) 

                 ปลดัเทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

 

ผูอ้นุมติัโครงการ……………………………………………………………………………………………. 

 

                (ลงชื่อ) 

                           (นายณฐัพงศ ์ ขจรนาม) 

                ปลดัเทศบาลปฏบิตัหิน้าที่ 

นายกเทศมนตรตีําบลน้ําโสม 
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กิจกรรม การลดขัน้ตอนการปฏิบติังาน 

เทศบาลต าบลน ้าโสม  อ าเภอน ้าโสม  จงัหวดัอดุรธานี 

ประจ าปีงบประมาณ  2562-2565 
................................................................................................................................................... 

หลกัการและเหตผุล 

พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัการบรหิารจดัการบ้านเมอืงที่ด ีพ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให้องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ จดัทําหลกัเกณฑก์ารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทดี ีโดยอย่างน้อยตอ้งมหีลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการลดขัน้ตอนการ

ปฏบิตังิานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจดัใหม้กีารรบัฟงัและสาํรวจความ

คดิเห็นของประชาชนผู้รบับรกิาร เพื่อปรบัปรุงการบรหิารงานให้สอดคล้องกบัความต้องการของประชาชนมากที่สุด 

ประกอบกบัในปีที่ผ่านมาได้มกีารประเมนิองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่มกีารบรหิารจดัการที่ด ีและได้ดําเนินการตาม

โครงการดงักล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนัน้เพื่อให้การประเมนิบรหิารจดัการบ้านเมอืงที่ดเีป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ยเกิด

ประโยชน์สุขต่อประชาชน เกดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิขององค์กรมปีระสทิธภิาพและความคุ้มค่า สามารถลดขัน้ตอนการ

ปฏบิตังิานและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ หรอือย่างน้อยมผีลการประเมนิไมต่่าํกว่าปีทีผ่่านมา 

เทศบาลตําบลน้ําโสม จงึได้จดัทําโครงการปรบัปรุงกระบวนการทํางานหรอืลดขัน้ตอนการทํางานหรอืการบรกิาร เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยดึกรอบแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการที่ดขีององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่และอํานาจหน้าทีข่องเทศบาลตามกฎหมายเป็นสําคญั 

 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อลดขัน้ตอนในการปฏบิตังิานการบรกิารประชาชน 

2. เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

3. เพื่อรบัฟงัและสาํรวจความคดิเหน็ของประชาชนผูร้บับรกิาร 

4. เพื่อปรบัปรงุและเพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารประชาชน 

 

เป้าหมาย 

1. เพื่อลดขัน้ตอนในการทาํงานของเทศบาลตําบลน้ําโสมใหส้ัน้ลง 

2. ประชาชนในพืน้ทีเ่ขตเทศบาลตําบลน้ําโสม 

3. ประชาชนนอกพืน้ที ่และประชาชนทัว่ไป 

 4. พนกังานและเจา้หน้าทีข่องเทศบาลตําบลน้ําโสม 

5. ผู้บงัคบับญัชามอบอํานาจการตดัสนิใจเกี่ยวกบัการสัง่การ อนุญาต การอนุมตั ิและการปฏบิตัริาชการใดๆ 

ไปสู่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการดาํเนินการเรือ่งนัน้โดยตรง 
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พื้นท่ีด าเนินการ 

เทศบาลตําบลน้ําโสม    

 

วิธีด าเนินการ 

1. แต่งตัง้คณะกรรมการปรบัปรงุขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ 

2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบรกิารที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต้องปฏบิตั ิปรบัปรุงขัน้ตอนและ

ระยะเวลาในการให้บรกิารที่สามารถปฏบิตัิได้จรงิและพจิารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บงัคบับญัชาสามารถมอบ

อํานาจการตดัสนิใจเกีย่วกบัการสัง่ การอนุญาต การอนุมตั ิหรอืการปฏบิตัริาชการใดๆ ใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

3. ประกาศลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ และประกาศกระบวนงานบรกิารประชาชนที่ 

นายกเทศมนตรมีอบอํานาจให้รองนายกเทศมนตร ีหรอืปลดัเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทัว่ไปพร้อมทัง้

จดัทาํแผนภมูแิสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตัริาชการใหป้ระชาชนทราบ 

4. มรีะบบการรบัฟงัขอ้รอ้งเรยีนหรอืมกีารสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดงักล่าวมาปรบัปรงุการปฏบิตัิ

ราชการ 

5. รายงานผลการปฏบิตังิาน ความคดิเหน็และอุปสรรคต่างๆ ใหน้ายกเทศมนตรแีละผูบ้รหิารทราบ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 

 

งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

สาํนกัปลดัเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโสม 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ประชาชนได้รบัความสะดวก รวดเรว็ในการติดต่อขอรบับรกิาร และมคีวามพึงพอใจในการให้บรกิารของ

เจา้หน้าที ่

2. การปฏบิตัริาชการมคีวามคล่องตวั และบุคลากรมคีวามกระตอืรอืรน้ในการปฏบิตังิาน 

3. การปฏบิตัริาชการมคีวามสอดคลอ้งกบันโยบายปฏริปูระบบราชการ 

4. ทําให้ภาพลกัษณ์ของเทศบาลตําบลน้ําโสมเปลี่ยนไปในทศิทางที่ดขี ึน้และทําให้ประชาชนมคีวามศรทัธาต่อ

คณะผูบ้รหิารมากยิง่ขึน้ 

 

ผูเ้ขียนโครงการ 
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                  (ลงชื่อ) 

                (นายวรีะพงษ์  พรมทา) 

                                                           นกัจดัการงานทัว่ไป  ชาํนาญการ 

 

ผูเ้สนอโครงการ …………………………………………………………………………………………… 

      (ลงชื่อ) 

  (นางสาวพนิดา  บุญสมิมา) 

                   หวัหน้าฝา่ยอํานวยการ 

 

ผูเ้หน็ชอบโครงการ ………………………………………………………………………………………… 

 

              (ลงชื่อ)  

                       (นางณุภทัรณยี ์ มิง่เมอืง) 

                      หวัหน้าสาํนกัปลดั 

 

ผูเ้หน็ชอบโครงการ ………………………………………………………………………………………… 

 

             (ลงชื่อ)  

                     (นายณฐัพงศ ์ ขจรนาม) 

                 ปลดัเทศบาลตําบลน้ําโสม 

ผูอ้นุมติัโครงการ……………………………………………………………………………………………. 

 

                (ลงชื่อ) 

                           (นายณฐัพงศ ์ ขจรนาม) 

                ปลดัเทศบาลปฏบิตัหิน้าที่ 

นายกเทศมนตรตีําบลน้ําโสม 

 
 

กิจจกรม  “มาตรการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรี” 

เทศบาลต าบลน ้าโสม  อ าเภอน ้าโสม  จงัหวดัอดุรธานี 

ประจ าปีงบประมาณ  2562-2565 
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................................................................................................................................................... 

หลกัการและเหตผุล 

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของ

นายกเทศมนตรีไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทัง้มีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหน้าที่ของ

นายกเทศมนตรเีอาไว้ การที่นายกเทศมนตรจีะดําเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดยีว ก็อาจทําให้เกิดช่องว่างในการ

ประพฤตมิชิอบในขัน้ตอนต่างๆ เกดิขึน้ได้ ดงันัน้ เพื่อเป็นการแก้ไขปญัหาต่างๆ ที่อาจเกดิขึน้ เทศบาลจงึได้กําหนด

มาตรการใหม้กีารมอบอํานาจของนายกเทศมนตรใีหร้องนายกเทศมนตร ีปลดัเทศบาล และรองปลดัเทศบาล ได้ปฏบิตัิ

ราชการแทนนายกเทศมนตร ี

 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหก้ารใชดุ้ลยพนิิจต่างๆ ของฝา่ยบรหิารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

2 เพื่อใหเ้ป็นการป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชนัของเจา้หน้าที ่

 

เป้าหมาย 

มกีารมอบอํานาจอยา่งน้อยจาํนวน 5 เรือ่ง 

 

พื้นท่ีด าเนินการ 

เทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

วิธีด าเนินการ 

1. รวบรวมภารกจิทีอ่ยูใ่นอํานาจของนายกเทศมนตรเีสนอนายกเทศมนตรพีจิารณา 

2. ออกคําสัง่มอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรใีห้รองนายกเทศมนตร ีปลดัเทศบาล และรองปลดัเทศบาล

ปฏบิตัริาชการแทน 

 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 

 

งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
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สาํนกัปลดัเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

รอ้ยละ 80 ของเป้าหมายดาํเนินการแลว้เสรจ็ 

 

ผูเ้ขียนโครงการ 

                  (ลงชื่อ) 

                (นายวรีะพงษ์  พรมทา) 

                                                           นกัจดัการงานทัว่ไป  ชาํนาญการ 

 

ผูเ้สนอโครงการ …………………………………………………………………………………………… 

 

      (ลงชื่อ) 

  (นางสาวพนิดา  บุญสมิมา) 

                   หวัหน้าฝา่ยอํานวยการ 

 

ผูเ้หน็ชอบโครงการ ………………………………………………………………………………………… 

 

             (ลงชื่อ)  

                     (นางณุภทัรณีย ์ มิง่เมอืง) 

                    หวัหน้าสาํนกัปลดั 

 

ผูเ้หน็ชอบโครงการ ………………………………………………………………………………………… 

 

                (ลงชื่อ)  

                           (นายณฐัพงศ ์ ขจรนาม) 

             ปลดัเทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

ผูอ้นุมติัโครงการ……………………………………………………………………………………………. 

 

                (ลงชื่อ) 



81 
 

                           (นายณฐัพงศ ์ ขจรนาม) 

                ปลดัเทศบาลปฏบิตัหิน้าที่ 

นายกเทศมนตรตีําบลน้ําโสม 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ มาตรการมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กองช่าง เทศบาลตําบลน้ําโสม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจักรินทร  เรืองศรี 
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ลักษณะโครงการ    (  /  )       ใหม่      (     )         ต่อเนื่อง 
 

1. ชื่อโครงการ : มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติกําหนดอํานาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้า 
พนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่อเติมดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่
เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้อํานาจอยู่กับนายกเทศมนตรีก็อาจเป็นผลให้การบริการ
ประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างที่ทําให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้กําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นไปอย่าง 
รอบคอบ 
 3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คําสั่งนายกเทศมนตรีมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้กับรองนายกเทศมนตรี 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโสม 
6. วิธีดําเนินการ 
 เสนอคําสั่งเทศบาลตําบลน้ําโสมมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
ในการใช้อํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองช่าง เทศบาลตําบลน้ําโสม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

.../ผู้เสนอโครงการฯ 
 
 
                        ผู้เสนอโครงการ                                              
                   (นายจักรินทร  เรืองศรี)  
                                                       นักบริหารงานช่าง 
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ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

(นายณัฐพงศ์  ขจรนาม) 
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด้ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลด้ารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
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 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก่  
พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ําแนวทางการ
แก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่ง
การเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลาย
ชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือ
การบริโภคและจําหน่าย ทําให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ทําให้ต้องหันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผัก
สวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิด
ประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทําให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่สําคัญ
สามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน
สามารถขายเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการ
ดําเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลําดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลคัดเลือก
ประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ําและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถ
นําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ําใน
พ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ําต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามา รถ
ถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทํา
กิจกรรม  เชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจําศูนย์เรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดําเนินชีวิตอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร       ตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. สถานที่ด้าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

............./๖.วิธีดําเนินการ 
 
 
 
 

6. วิธีด้าเนินการ 
 1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจําตําบล 
 2. ดําเนินคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่น้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต 
 3. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ  และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจําศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 

4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
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 5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานต่อผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  

8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 1. จํานวนบุคคลที่ดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  2. ขยายผลองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนในชุมชน 

  
       ลงชื่อ                                 ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ 

(นางอมรรัตน์  บงบุตร) 
 นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 

 
 

  ลงชื่อ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวธนภคพร  นูกลึง)  
    ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

 
 

 ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายณัฐพงศ์  ขจรนาม) 
       ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนา้ที่ 

                            นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม  

 

 

 

 

   

 

กิจกรรม “มาตรการจดัท าข้อตกลงการปฏิบติัราชการ” 

เทศบาลต าบลน ้าโสม  อ าเภอน ้าโสม  จงัหวดัอดุรธานี 
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ประจ าปีงบประมาณ  2562-2565 
................................................................................................................................................... 

หลกัการและเหตผุล 

 จากการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐัไดก้ําหนดดชันีในการประเมิน

ทีค่าํนึงถงึหลกัธรรมาภบิาล จรรยาบรรณสากล และวฒันธรรมของประเทศไทยเป็นหลกัรวมถงึขอ้เทจ็จรงิของการทุจรติที่

เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครฐั สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดบับุคคล หรอืเกิดจากปจัจยัทาง

วฒันธรรมขององค์กร หรอืเกิดจากลกัษณะงานและการรบัสิง่ของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจรติ ดงันัน้ วธิกีารบรหิาร

จดัการภายในองค์กรที่นําไปสู่การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวฒันธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิง่ที่ยอมรบัได้

ของผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีภ่ายในองคก์ร โดยการสรา้งความตระหนกัถงึความรบัผดิชอบและการมสี่วนรว่มในการต่อตา้น

การทุจรติภายในองค์กร ของผู้บรหิารและเจา้หน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิง่ที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิง่สําคญัที่

หน่วยงานต้องสรา้งใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงเพื่อนําไปสู่องคก์รที่มคีุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจน

เป็นการสรา้งแนวร่วมในการต่อต้านการทุจรติอนัจะส่งผลต่อสงัคม ชุมชน และประเทศเกดิความตระหนักถงึภยัจากากร

ทุจรติและปฏเิสธการทุจรติในทุกรปูแบบ ดงันัน้ เทศบาลxxx จงึไดจ้ดัทํามาตรการ “จดัทําขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการ” ที่

กําหนดดชันีในการประเมนิการ ปฏบิตัริาชการดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ ตามแนวทางการบริหารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีขึน้ 

เพื่อเป็นการพฒันาวธิกีารดําเนินงานภายในองคก์รทีจ่ะนําไปสู่การยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน

ใหส้งูขึน้ 

 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหบุ้คลากรปฏบิตัริาชการดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ มคีุณธรรม ตามแนวทางการบรหิารกจิการบา้นเมืองที่

ด ี

2. เพื่อใหทุ้กส่วนราชการ (สาํนกั/กอง) นําไปยดึถอืและปฏบิตัิ  

3. เพื่อเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีม่คีวามโปรง่ใส มคีุณธรรม 

 

เป้าหมาย 

บุคลากรในองคก์รปฏบิตัติามเกณฑต์วัชีว้ดัขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการ 

พื้นท่ีด าเนินการ 

เทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

วิธีด าเนินการ 

1. จดัทําขอ้ตกลงในการปฏบิตัริาชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกบัผู้บรหิารท้องถิน่ที่มดีชันีใน

การประเมนิการปฏบิตัริาชการดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ ตามแนวทางการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี 
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2. รวบรวมรายงานขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการของทุกส่วนราชการเสนอผูบ้รหิารทราบ 

3. ประชาสมัพนัธพ์รอ้มแจง้ใหทุ้กส่วนราชการถอืปฏบิตั ิ

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 

 

งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

สาํนกัปลดัเทศบาล   

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

มกีารจดัทาํขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการ 

 

ผูเ้ขียนโครงการ 

                  (ลงชื่อ) 

                (นายวรีะพงษ์  พรมทา) 

                                                           นกัจดัการงานทัว่ไป  ชาํนาญการ 

 

 

 

ผูเ้สนอโครงการ …………………………………………………………………………………………… 

 

         (ลงชื่อ) 

       (นางสาวพนิดา  บุญสมิมา) 

                    หวัหน้าฝา่ยอํานวยการ 

 

ผูเ้หน็ชอบโครงการ ………………………………………………………………………………………… 

 

                 (ลงชื่อ)  
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                          (นางณุภทัรณยี ์ มิง่เมอืง) 

                   หวัหน้าสาํนกัปลดั 

 

ผูเ้หน็ชอบโครงการ ………………………………………………………………………………………… 

 

                (ลงชื่อ)  

                           (นายณฐัพงศ ์ ขจรนาม) 

             ปลดัเทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

ผูอ้นุมติัโครงการ……………………………………………………………………………………………. 

 

                (ลงชื่อ) 

                           (นายณฐัพงศ ์ ขจรนาม) 

                ปลดัเทศบาลปฏบิตัหิน้าที่ 

นายกเทศมนตรตีําบลน้ําโสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ : มาตรการ “แต่งตั งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

หลักการและเหตุผล 
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 เทศบาลตําบลน้ําโสมมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคําร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ
อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจํา เทศบาลตําบลน้ําโสม รวมถึงจัดทําคู่มือ
ดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลน้ําโสมขึ้น เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 2. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

พื นที่ด้าเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโสม 

วิธีด้าเนินการ 
 1. กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 2. จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียน 
 3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและดําเนินการแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลน้ําโสม ให้ผู้รับบริการ ผู้
มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโ ยชน์
จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
 

ระยะเวลาด้าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลน้ําโสม 

ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ เทศบาลตําบลน้ําโสมตาม
คู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตําบลน้ําโสม โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ
และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

ผู้เสนอโครงการ 
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   (ลงชื่อ)     ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ 

 
    (นายปรีชา  เวชภัณฑ์) 
    นักบริหารงานทั่วไป 

 

   (ลงชื่อ)     ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
    (นางสาวภักดี  พหลทัพ) 
     นักบริหารงานทั่วไป 
 
 
   (ลงชื่อ)     ผู้อนุมัติโครงการ 
 
    (นายณัฐพงศ์  ขจรนาม) 
   ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการมาตรการก้ากับการด้าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในเทศบาลต้าบลน ้าโสม 

หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลน้ําโสมมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคําร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ
อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
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 เพ่ือให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้จัดทํามาตรการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในเทศบาลตําบลน้ําโสม เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดําเนินการอย่างรวดเร็ว ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ให้แก่ประชาชน  

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือมีกระบวนการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาอย่างเป็นระบบ โปร่งใส 

2. เพ่ือมีมาตรการกํากับติดตามการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในขั้นตอนการดํา เนินการตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนของ บุคลากรในเทศบาลตําบลน้ําโสม  รวมถึงขั้นตอนการลงโทษผู้กระทําผิดอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และมี
ประสิทธิภาพ  

 
เป้าหมาย 
 มาตรการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในเทศบาลตําบลน้ําโสม 
 
พื นที่ด้าเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโสม 

. วิธีด้าเนินการ 
 1. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. แต่งตั้งคณะทํางาน 

3. กําหนดมาตรการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน เทศบาลตําบลน้ําโสมให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้  

 - กระบวนการขั้นตอนลงโทษ 
 - กระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทําความผิด  

 4. กํากับติดตามการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน
เทศบาลตําบลน้ําโสม 
 5. เผยแพร่ มาตรการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในเทศบาลตําบลน้ําโสมให้สาธารณะ
ชนทราบ 
 6. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารทราบ 
 
ระยะเวลาด้าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลน้ําโสม 

ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีกระบวนการกํากับการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาอย่างเป็นระบบ โปร่งใส 

2. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในเทศบาลตําบลน้ําโสม เพ่ิมมากข้ึน  
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 ผู้เสนอโครงการ 

 

   (ลงชื่อ)     ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ 

 
    (นายปรีชา  เวชภัณฑ์) 
    นักบริหารงานทั่วไป 

 

   (ลงชื่อ)     ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
    (นางสาวภักดี  พหลทัพ) 
     นักบริหารงานทั่วไป 
 
 

(ลงชื่อ)     ผู้อนุมัติโครงการ 
 
    (นายณัฐพงศ์  ขจรนาม) 
   ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต้าบลน ้าโสมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น” 
 

 2. หลักการและเหตุผล 
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ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐ  โดยเรียก
สถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่าง
กว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐ  

ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลน้ําโสมจึงได้จัดให้มีสถานที่สําหรับ
ประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลน้ําโสมให้บริการ ณ 
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตําบลน้ําโสม  โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการ
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลน้ําโสม 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลน้ําโสม  

5. พื นที่ด้าเนินการ  
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลน้ําโสม (ภายในศูนย์บริการร่วม เทศบาลตําบลน้ําโสม)  

 

6. วิธีด้าเนินการ  
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา  พัสดุ 

การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่  กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กําหนด  

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  

7. ระยะเวลาด้าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒  

 

8. งบประมาณด้าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลน้ําโสม 
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10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์  
มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลน้ําโสม  
 

 
ลงชื่อ                                    ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ 

         (นางนริศรา   เสนาธรรม) 
           นักประชาสัมพันธ์ 
 
 
ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                 (นางสาวภักดี     พหลทัพ) 
                                          หวัหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

                                   รักษาการผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 

 
 

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายณัฐพงศ์     ขจรนาม) 

                                      ปลัดเทศบาลตําบลน้าโสม  ปฎิบัติหน้าที่ 
                                 นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต้าบลน ้าโสม”  
 

2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับ 

มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้า ตรวจดู
ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ            บริหาราชการที่
ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้  
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3. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบสํานักงานเทศบาลตําบลน้ําโสม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 

2556 และประกาศสํานักงานเทศบาลตําบลน้ําโสม เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร  ของ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลน้ําโสม ขึ้น  

2. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ รวมทั้งปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้  

3. เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้  
3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  
3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้  
3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น  
3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
  

4. เป้าหมาย  
1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
2. ระเบียบเทศบาลตําบลน้ําโสม ด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25๖๒  
3. ประกาศสํานักงานเทศบาลตําบลน้ําโสม เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนาข้อมูลข่าวสารของ 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตําบลน้ําโสม  
4. แบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร  
 

5. พื นที่ด้าเนินการ  
ในเขตเทศบาลตําบลน้ําโสม 
 

6. วิธีการด้าเนินงานโครงการ  
6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ  
6.3 จัดทําร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25๖๒ เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
6.4 จัดทําร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือ  

พิจารณาอนุมัติ  
6.5 จัดทําร่างแบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 
 

7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป  

8. งบประมาณ  
ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
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 กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตําบลน้ําโสม 
 

10.ตัวชี วัด/ผลลัพธ์  
1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลน้ําโสม  
2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สําหรับอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน  
3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
 
 
 

ลงชื่อ                                    ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ 
    (นางนริศรา   เสนาธรรม) 
       นักประชาสัมพันธ์ 

 
 ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ       ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางสาวภักดี     พหลทัพ)                                               (นายณัฐพงศ์     ขจรนาม) 
     หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ                                ปลัดเทศบาลตําบลน้าโสม  ปฎิบัติหน้าที่ 
รักษาการผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน                               นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
  

2. หลักการและเหตุผล  
คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี  

และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทํางานที่จําเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน  
โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการทํางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ  
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รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและ 
เหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการ  
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้  
สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลน้ําโสม ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็วจากการทํางานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลน้ํา
โสม ดังนั้นเพ่ือเสริมสร้างให้เทศบาลตําบลน้ําโสมมีความโปร่งใสในการทํางานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม นําความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ 
ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งข้ึน  

 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการทํางานและมี  

ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ผู้เข้าร่วมอบรม (บุคลากร / ประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลน้ําโสม) ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี

ความพึงพอใจ ร้อยละ 80 
  

5. พื นที่ด้าเนินการ  
ในเขตเทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

6. วิธีด้าเนินการ  
ขั้นตอนที่ 1 สํารวจความต้องการอบรม  
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร  
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินกิจกรรม  
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้  
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล  

7. ระยะเวลาด้าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๒  
 

8. งบประมาณด้าเนินการ  
15,๐๐๐ บาท 
  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลน้ําโสม 
 

10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์  
จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละของผลการเรียนรู้ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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ลงชื่อ                                    ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ 
    (นางนริศรา   เสนาธรรม) 
       นักประชาสัมพันธ์ 

 
 ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ       ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 

           (นางสาวภักดี     พหลทัพ)                                               (นายณัฐพงศ์     ขจรนาม) 
     หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ                                ปลัดเทศบาลตําบลน้าโสม  ปฎิบัติหน้าที่ 
รักษาการผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน                               นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส้าคัญและหลากหลาย” 
  

2. หลักการและเหตุผล  
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้อง

จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ 
ดังนั้น เทศบาลตําบลน้ําโสมจึงได้จัดทํามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชน 
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลน้ําโสม ได้ง่ายและ
สะดวกมากขึ้น  

 

3. วัตถุประสงค์  
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3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย  
3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวก  

 

5. พื นที่ด้าเนินการ  
ในเขตเทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

6. วิธีด้าเนินการ  
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
- งบประมาณรายจ่ายประจําปี  
- แผนการดําเนินงาน  
- แผนอัตรากําลัง  
- แผนการจัดหาพัสดุ  
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
- งบแสดงฐานะทางการเงิน  
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี  
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
– ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
 

 

7. ระยะเวลาด้าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

 

8. งบประมาณด้าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลน้ําโสม  

 

10.ตัวชี วัด/ผลลัพธ์  
จํานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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ลงชื่อ                                    ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ 
         (นางนริศรา   เสนาธรรม) 
           นักประชาสัมพันธ์ 

 
ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                 (นางสาวภักดี     พหลทัพ) 
                                          หวัหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

                                   รักษาการผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายณัฐพงศ์     ขจรนาม) 

                                      ปลัดเทศบาลตําบลน้าโสม  ปฎิบัติหน้าที่ 
                                 นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต้าบลน ้าโสม”  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้อง

จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ 
ดังนั้น เทศบาลตําบลน้ําโสมจึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทาง
ที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เว็บไซต์
ของหน่วยงานหรือสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ  การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ 
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โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตําบลน้ําโสมได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  
 

5. พื นที่ด้าเนินการ  
ในเขตเทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

6. วิธีด้าเนินการ  
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  
- ป้ายหน้าสํานักงานเทศบาลตําบลน้ําโสม 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตําบลน้ําโสม ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน  
- ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจําและให้ประชาชนสืบค้นได้เอง 
 - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี  
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดนิทรรศการ  
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค/ไลน์ ที่มีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- ประชาสัมพันธ์ทางวีดิทัศน์ชองเทศบาลตําบลน้ําโสม  
 

7. ระยะเวลาด้าเนินการ ปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

 
 

8. งบประมาณด้าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลน้ําโสม 
 

10.ตัวชี วัด/ผลลัพธ์  
จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 

ลงชื่อ                                    ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ 
         (นางนริศรา   เสนาธรรม) 
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           นักประชาสัมพันธ์ 
 

ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                 (นางสาวภักดี     พหลทัพ) 
                                          หวัหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
                                   รักษาการผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
 

ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
                                     (นายณัฐพงศ์     ขจรนาม) 

                                      ปลัดเทศบาลตําบลน้าโสม  ปฎิบัติหน้าที่ 
                                                นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ชื่อโครงการ :  การจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์ (จ้างเหมาบริการในการจัดท้าวารสาร) 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  
ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือสื่อสาร 

อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการดําเนินงานผ่านสื่อการ  
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลา 
สั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของ
เทศบาล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้าง 
ความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของเทศบาล จึงจําเป็นต้องพิจารณาในการ
เลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งสําคัญ  
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ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใส  
และยุติธรรม 

  

3. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่      สื่อ

สิ่งพิมพ์ , สื่อ Social network ผ่านทางเสียงตามสาย ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 
2. เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลอย่างถูกต้องและโปร่งใส  
3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล  
4. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน  
5. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย  
6. เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน 
  

4. เป้าหมาย  
เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของเทศบาลตําบลน้ําโสมให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง  
4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําปี เพ่ือรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานของเทศบาล  
4.2 จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาล และคู่มือการให้บริการประชาชน 
4.3 จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล 
4.4 จัดทําคู่มือสําหรับประชาชน 
4.5 รถโฆษณาเคลื่อนที ่
4.6 ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตําบลน้ําโสม 
4.7 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตําบลน้ําโสม 
4.8 สื่อ Social network 
4.9 เสียงตามสาย  
4.10 อ่ืนๆ 

5. พื นที่ด้าเนินการ  
ในเขตเทศบาลตําบลน้ําโสม  
 

6. วิธีด้าเนินการ  
6.1 เสนออนุมัติโครงการ  
6.2 ดําเนินการประชุม  
6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการร่วมนําเสนอร่างรูปแบบ 

   6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล 
   6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
  

7. ระยะเวลาด้าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 
 

 8. งบประมาณด้าเนินการ  
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30,000 บาท  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตําบลน้ําโสม 
  

10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์  
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลน้ําโสม ซึ่งออกแบบโดยคณะกรรมการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลน้ําโสมป็นตัวชี้วัด โดยกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้  
- ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 60 
 

ลงชื่อ                                    ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ 
    (นางนริศรา   เสนาธรรม) 
       นักประชาสัมพันธ์ 

 
 ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ       ลงชื่อ                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางสาวภักดี     พหลทัพ)                                               (นายณัฐพงศ์     ขจรนาม) 
     หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ                                ปลัดเทศบาลตําบลน้าโสม  ปฎิบัติหน้าที่ 
รักษาการผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน   
 
 
 
 
 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด้าเนินกิจการตามอ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น โดยเฉพาะการด้าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจดัเวทีประชาคม 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นความสําคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและเท่าเทียมโดยให้
ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ ความคิดเห็น ความต้องการ เปิด
โอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมกําหนดแนวทางการดาเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทาโครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น  เพ่ือจะได้มีกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชุน  เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผน
ชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 
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3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 3. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม 
 4.  เพื่อนํามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
 6. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนชุมชนและวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดให้มีประชุมเวทีประชาคมในชุมชน   

5. พื นที่ด้าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีด้าเนินการ 
 1. จัดทําคําสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการจัดเวทีประชาคม 
 2. จัดเวทีประชาคม  
 3. สรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุมประชาคมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 4. สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดประชาคม เพ่ือกําหนดกิจกรรมโครงการไว้แผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป เสนอต่อผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  

............/๘.งบประมาณดําเนินการ 
 

8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ (ประชุมประจําเดือนของหมู่บ้าน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดเวทีประชาคม  
 2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 3. เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
 4. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
  

ลงชื่อ                                 ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ 
(นางอมรรัตน์  บงบุตร) 

 นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
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  ลงชื่อ       ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวธนภคพร  นูกลึง)  
    ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

 
 

 ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายณัฐพงศ์  ขจรนาม) 
       ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนา้ที่ 

                            นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการ มาตรการจัดการเรือ่งราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความสําคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์และเรื่อง
ร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการนํามาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานบริการสาธารณะและการบริหารราชการของ
หน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส  จึงได้จัดทํามาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น 
เพ่ือกํากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องกา ร
หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการ
แก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็น
ธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบ
อย่างทั่วถึง 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
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 2. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้ง
ผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  
  
เป้าหมาย 
 1. กํากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2. กํากับติดตามให้มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการร้องเรียน/การติดตามผล และ
การแจ้งผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  

พื นที่ด้าเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโสม 

วิธีด้าเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะทํางานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2. ประชุมคณะทํางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกํากับติดตาม
การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้
อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3. คณะทํางานฯ กําหนดมาตรการในการกํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
  - กําหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - กํากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอน
ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
  - กําหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตอย่างชัดเจน  
  - กําหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการ
ติดตามผล และการแจ้งผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
 
  - กําหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมภายใน 
15 วัน  หากไม่สามารถดําเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  - กําหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  มีการแจ้งผลการดําเนินการหรือความก้าวหน้า    
ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
 4. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ให้ทุกหน่วย
รับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 5. คณะทํางานฯ กํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินการตามมาตรการ 
 6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 7. รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหารรับทราบ  และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  
  
ระยะเวลาด้าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  

งบประมาณด้าเนินการ 

 ใช้งบประมาณ 15,000 บาท 
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ผู้รับผิดชอบ 
 กองวิชาการและแผนงาน 

ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการขั้นตอนเรื่อง
ร้องเรียน 
 4. มีการแจ้งผลการดําเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตาม
เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 4. มีการกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่กําหนดไว้ 

ผู้เสนอโครงการ 

 

   (ลงชื่อ)    ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ 

 
    (นายปรีชา  เวชภัณฑ์) 
    นักบริหารงานทั่วไป 

 

   (ลงชื่อ)    ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
    (นางสาวภักดี  พหลทัพ) 
     นักบริหารงานทั่วไป 
 
 
   (ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
 
    (นายณัฐพงศ์  ขจรนาม) 
   ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการก้าหนดขั นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลน้ําโสม เป็นหน่วยบริการด้านสาธารณสุข ในการให้บริการแก่ประชาชน
แบบองค์รวมผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในด้านการรักษาพยาบาลและการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตาม
รัฐธรรมนูญของประเทศไทย 

การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทางที่
เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขันตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีช่องทางและกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 

5. พื นที่ด้าเนินการ 
เขตพ้ืนที่ เทศบาลตําบลน้ําโสม 



110 
 

6. วิธีด้าเนินการ 
จัดทําขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 

- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการผู้ป่วย ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตําบลน้ําโสม 
- ผ่านเว็บไซต์ เทศบาลตําบลน้ําโสม 
- ผ่าน Facebook กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลน้ําโสม 

7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

8. งบประมาณด้าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบลน้ําโสม 

10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่อง 

ร้องเรียน 
 
 
 
 
 

-2-  

 
ผู้เขียนโครงการ 
 
   (ชื่อ)  

   (นางสาวธิดารัตน์   ชาวดอน) 
          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 

 
ผู้เสนอ/ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
   (ชื่อ)  

   (นายอาเขตต์ ปิ่นสุวรรณ) 
    นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

    รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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ผู้อนุมัติโครงการ 
(ชื่อ) 

   (นายณัฐพงศ์ ขจรนาม) 
          ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

        นายกเทศบาลตําบลน้ําโสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงและบูรณาการการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี 

หลักการและเหตุผล 

 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่๙-12 เน้นให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและมีแนวทางการ
พัฒนาแบบความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน แต่ส่วนใหญ่ดําเนินการในลักษณะต่างคนต่างทํา ขาดความร่วมมือที่จะสนับสนุนให้
เกิดประชาคม  เพื่อเป็นการปรับปรุงและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน อันเป็นการ
แก้ไขปัญหาความต้องการของชุมชนและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง 
 “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กําหนด  วิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ  แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะ
เป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

นอกจากนั้นแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  เป็นแผนที่ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีโดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 
ปีในปีที่จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี ไปจัดทํางบประมาณเพ่ือให้กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบ
ครอบและผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน  
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 เทศบาลตําบลน้ําโสมจึงได้กําหนดส่งเสริมสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นเครื่องมือเสริมสร้างขีดความสามารถของ
ชุมชนในการแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเองบนพื้นฐานของข้อมูล การคิด การตัดสินใจ การลงมือกระทําของคนในชุมชน โดย
ส่งเสริมสนับสนุนการประชุมประชาคมภายในหมู่บ้านเพ่ือทราบปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง เพ่ือจะได้นํา
ปัญหาความต้องการของประชาชนมาจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

 ๑.  เพ่ือทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนที่แท้จริงและสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของ
ประชาชน 

๒.เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนพิจารณาข้อดีข้อเสียโอกาสและปัญหาอุปสรรคและยอมรับตามมติเสียงส่วนใหญ่ในที่
ประชุม 

๓. เพ่ือรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 

๔.คนในชุมชนได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจํากัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย 

๕.เพ่ือเป็นการเตรียมโครงการต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจําปี และ นําไปปฏิบัติ
ได้ทันทีเม่ือได้รับงบประมาณ 

เป้าหมาย 
หมู่บ้านในเขตเทศบาล จํานวน 12 หมู่บ้าน  

 
วิธีด้าเนินการ 

๑.๑   ประชุมผู้บริหาร กํานันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 
๑.๒   ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่   โดยใช้ หอกระจายข่าวและเสียงตามสายใน

หมู่บ้าน  
๑.3   สรุปรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนเข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 

ระยะเวลาด้าเนินการ 
เดือน มิถุนายน ๒๕62 – กรกฎาคม ๒๕62 (ตามกําหนดการแนบท้าย) 

 

งบประมาณ 

          งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕62.00. ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ/งบดําเนินการ/หมวดค่าใช้สอย/ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น/
โครงการปรับปรุงและบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี   งบประมาณตั้งไว้  3๐,๐๐๐  บาท(สามหมื่นบาทถ้วน) 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ก.) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑.ชุมชนสามารถวางแผนจัดการทรัพยากรหรือทุนในชุมชนและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพชุมชน 

 ๒.คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนะคติ
ที่ดีเอ้ืออาทรต่อกัน 

 ๓.ได้รับทราบถึงปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริง 

 ๔.นําปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีเพ่ือจะนําปัญหาและความต้องการของคน
ในชุมชนมาแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริง 

ผู้เสนอโครงการ 

    (ลงชื่อ)    ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ 

(นายปรีชา  เวชภัณฑ์)                                            
นักบริหารงานทั่วไป 

 

(ลงชื่อ)    ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวภักดี   พหลทัพ)                  นักบริหารงาน
ทั่วไป 

 

(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 

 (นายนายณัฐพงศ์   ขจรนาม)         ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร้าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลน้ําโสม เป็นส่วนงานที่มีอํานาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชน
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้อง
กับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนรําคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่ดําเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญนั้นเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญตาม 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 

3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
3.3 เพ่ือเป็นการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ 

4 เป้าหมาย  
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่ เทศบาลตําบล 

น้ําโสม 
5 วิธีการด้าเนินการ 

5.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ (เจ้าหน้าที่ 
ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรําคาญ 
5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตําบลน้ําโสม 
5.4 ดําเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนําเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่ง 

การเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจําเป็นและเร่งด่วน 
5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 

6 ระยะเวลาด้าเนินการ 
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16. 30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์ / ร้องเรียน

ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค 
7 งบประมาณด้าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลน้ําโสม 
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9 ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรําคาญเป็นประจําทุกเดือน ทําให้เห็นว่า 

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลน้ําโสม 

9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรําคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจ้งเหตุหรือ 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
 

ผู้เขียนโครงการ 
 
   (ชื่อ)  

   (นางสาวธิดารัตน์   ชาวดอน) 
          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 

 
ผู้เสนอ/ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
   (ชื่อ)  

   (นายอาเขตต์ ปิ่นสุวรรณ) 
    นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

    รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
(ชื่อ) 

   (นายณัฐพงศ์ ขจรนาม) 
          ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

        นายกเทศบาลตําบลน้ําโสม 
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โครงการ : มาตรการแต่งตั งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

1. หลักการและเหตุผล 
   ตามท่ีเทศบาลตําบลน้ําโสมได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ มาตรการการ
ป้องกันการทุจริตในเทศบาลตําบลน้ําโสม 
 2. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลตําบลน้ําโสม ตําบล 
น้ําโสม  อําเภอน้ําโสม  จังหวัดอุดรธานี อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลน้ําโสมได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาชนและ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับ
มาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลตําบลน้ําโสม นั่นคือได้ทําหน้าที่อย่างถูกต้อง 
 3. เป้าหมาย 
   ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน 
 4. วิธีการด้าเนินการ 
   4.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลตําบลน้ําโสมอย่างแข็งขัน สําหรับการ
ทํางานของเทศบาลตําบลน้ําโสม ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับเทศบาลตําบลน้ําโสมในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตวัแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการ
พัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น
กรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
   4.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ทําความเข้าใจ ระเบียบ
ต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 5. ระยะเวลาการด้าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2562-2564 
 6. งบประมาณด้าเนินการ 
   จํานวน 10,000 บาท 
 7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง เทศบาลตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 
8. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
   8.1 ภาคประชาชนมีส่วนรว่มในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตําบลน้ําโสม 
   8.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงาน
ท้องถิ่นของตนเอง 
 
     (ลงชื่อ)         ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ 
            (นางพรทิพย์  เรืองเศรษฐี) 
               หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
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     (ลงชื่อ)          ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางพรทิพย์  เรืองเศรษฐี) 
      ผู้อํานวยการกองคลัง 
 
     (ลงชื่อ)         ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายณัฐพงศ์  ขจรนาม) 
     ปลัดเทศบาลตําบลน้ําโสม  ปฏิบัติหน้าที่ 
             นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม 
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มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหาร

กิจการบา้นเมืองท่ีดีของเทศบาลต าบลน ้าโสม 

เทศบาลต าบลน ้าโสม  อ าเภอน ้าโสม  จงัหวดัอดุรธานี 

ประจ าปีงบประมาณ  2562-2565 
................................................................................................................................................... 

หลกัการและเหตผุล 

ตามแนวทางและวธิกีารบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ดขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึ่งสอดคล้องกบัหมวด 5 

และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 

1. การบรหิารราชการเพื่อใหเ้กดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของรฐั 

2. การบรหิารราชการอยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิความคุม้ค่าในเชงิภารกจิของรฐั 

3. การปรบัปรงุภารกจิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

4. การประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 

ดงันัน้ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการบรหิารงานของเทศบาลตําบลน้ําโสมให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้

เสรมิสรา้งบทบาทของประชาชน เขา้มามสี่วนร่วมกบัประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมู่บา้น และเพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวทาง

และวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงที่ดขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึ่งสอดคล้องกบัหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระ

ราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 

 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลตําบลน้ําโสม ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

เสรมิสรา้งบทบาทของประชาชน 

2. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมและแสดงความคดิเหน็ในการบรหิารงานของเทศบาลตําบลน้ํา

โสม  

 

เป้าหมาย 

ผูแ้ทนชุมชน ผูแ้ทนสภาทอ้งถิน่ ผูท้รงคุณวุฒ ิผูแ้ทนพนกังานเทศบาล 

 

 

พื้นท่ีด าเนินการ 
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เทศบาลตําบลน้ําโสม  

 

วิธีด าเนินการโครงการ 

1. จดัทาํคาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ 

2. ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ ในเทศบาลตําบลน้ําโสม ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

3 รายงานผลการพจิารณาใหผู้บ้รหิารทราบ ตามหลกัเกณฑฯ์ กําหนด 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ 2562 – 2565) 

 

งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

สาํนกัปลดัเทศบาล 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตดัสนิใจในการบรหิารงานของเทศบาลตําบลน้ําโสม หรอื

โครงการทีม่ผีลกระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชนทําให้เทศบาลตําบลน้ําโสม มคีวามโปรง่ใส ตรวจสอบได ้

 

ผูเ้ขียนโครงการ 

                  (ลงชื่อ) 

                (นายวรีะพงษ์  พรมทา) 

                                                           นกัจดัการงานทัว่ไป  ชาํนาญการ 

 

 

ผูเ้สนอโครงการ …………………………………………………………………………………………… 

 

         (ลงชื่อ) 

       (นางสาวพนิดา  บุญสมิมา) 

                    หวัหน้าฝา่ยอํานวยการ 
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ผูเ้หน็ชอบโครงการ ………………………………………………………………………………………… 

 

                 (ลงชื่อ)  

                          (นางณุภทัรณยี ์ มิง่เมอืง) 

                   หวัหน้าสาํนกัปลดั 

 

ผูเ้หน็ชอบโครงการ ………………………………………………………………………………………… 

 

                (ลงชื่อ)  

                           (นายณฐัพงศ ์ ขจรนาม) 

             ปลดัเทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

ผูอ้นุมติัโครงการ……………………………………………………………………………………………. 

 

                (ลงชื่อ) 

                           (นายณฐัพงศ ์ ขจรนาม) 

                ปลดัเทศบาลปฏบิตัหิน้าที่ 

นายกเทศมนตรตีําบลน้ําโสม 
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โครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินของเทศบาลต้าบลน ้าโสม 

1. หลักการและเหตุผล 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องให้
ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทําใบนําฝากเป็นรายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ สําหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไป
ตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่ งใส ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ  
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัดกิจกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ -จ่ายเงินของเทศบาลตําบลน้ําโสม เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการ
บริหารงบประมาณของเทศบาลตําบลน้ําโสม ส่งผลให้เกิดการใช้งบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้   

2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณของเทศบาลตําบลน้ําโสม 
 2. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายของเทศบาลตําบลน้ําโสมต่อ
สาธารณชน 

3. เป้าหมาย 

 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 

4. พื นที่ด้าเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโสม อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 

5. วิธีการด้าเนินการ 
 - รวบรวมข้อมูลบริหารงบประมาณ เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง 
ประกาศกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดําเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 
รายรับ – รายจ่ายของเทศบาลตําบลน้ําโสม 

 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยกําหนดให้มีภาคประชาชนเข้าร่วม
สังเกตการณ์ 
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางเว็ บไซต์ ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

6. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด้าเนินการ 
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 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองคลัง เทศบาลตําบลน้ําโสม  

10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายของเทศบาลตําบลน้ําโสมต่อสาธารณชน  
และมีช่องทางการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ร้องขอ 
 2. ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการดําเนินการโครงการ การรับจ่ายเงินของ เทศบาลตําบลน้ํา
โสมทําให้เกิดความโปร่งใส 
 
     (ลงชื่อ)     ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ 
            (นางดวงใจ  จุมพลหล้า) 
           หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  
 
     (ลงชื่อ)       ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางพรทิพย์  เรืองเศรษฐี) 
               ผู้อํานวยการกองคลัง 
 
     (ลงชื่อ)      ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายณัฐพงศ์  ขจรนาม) 
            ปลัดเทศบาลตําบลน้ําโสม  ปฏิบัติหน้าที่ 
          นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม 
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โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบยีบ กฎหมายท้องถ่ิน ผูบ้ริหาร  

และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

เทศบาลต าบลน ้าโสม  อ าเภอน ้าโสม  จงัหวดัอดุรธานี 

ประจ าปีงบประมาณ  2562-2565 
................................................................................................................................................... 

หลกัการและเหตผุล 

ในการบรหิารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มกีฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ คาํสัง่ เงือ่นไข และหลกัเกณฑ์

ต่างๆ ที่สมาชกิสภาทอ้งถิน่และผูบ้รหิารทอ้งถิน่ไดร้บัการเลอืกตัง้มาจากประชาชนต้องรูแ้ละยดึเป็นแนวทางการปฏบิตัิ

หน้าที่การดําเนินการอย่างเคร่งครดั ปญัหาที่เกิดขึ้นเป็นประจําไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ 

ประสบการณ์หรอืขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสัง่ เงื่อนไข และหลกัเกณฑ์ต่างๆ ที่มกัมกีารปรบัปรุง

เปลี่ยนแปลงหรอืเพิ่มเติมเสนอเท่านัน้ หากแต่เกิดจากความรูค้วามเข้าใจหรอืการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือ

กฎเกณฑ ์เงื่อนไขทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งผดิๆ ส่งผลใหส้มาชกิสภาทอ้งถิน่และผูบ้รหิารทอ้งถิน่ โดยเฉพาะผูบ้รหิารทอ้งถิน่ตอ้ง

ตกเป็นผู้กระทําผดิกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสยีหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทําให้การแก้ไขปญัหาของ

ประชาชนหรอืการพฒันาทอ้งถิน่ขาดประสทิธภิาพประสทิธผิล ส่งผลให้การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต้อง

ล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จรงิ จากปญัหาดงักล่าวขา้งต้น จงึจําเป็นที่สมาชกิสภา

ท้องถิ่นและผู้บรหิารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย คําสัง่ และหลกัเกณฑ์ต่างๆ ที่สํ าคัญและ

เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ อนัมผีลใหเ้กดิประสทิธภิาพและเกดิผลดต่ีอองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ รวมทัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่และผูบ้รหิารทอ้งถิน่ไมต่อ้งเสีย่งกบัการกระทาํผดิกฎหมายหรอืถูกตรวจสอบ 

 ดังนั ้น เพื่ อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม  เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547 มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการยื่นบญัชแีสดง

รายการทรพัย์สนิและหนี้สนิมคีวามรู้ความเข้าใจมใิห้ดําเนินกิจการที่เป็นการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ

ประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ และมี

ความรูค้วามเขา้ใจแนวทางการปฏบิตัสิําหรบัเจา้หน้าทีข่องรฐัเรื่องการรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดของเจา้หน้าทีข่อง

รฐั ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ สํานักปลดัเทศบาล 

เทศบาลตําบลน้ําโสมจงึไดจ้ดัทาํโครงการอบรมใหค้วามรูด้า้นระเบยีบ กฎหมายทอ้งถิน่ ผูบ้รหิาร และสมาชกิสภาทอ้งถิน่ 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหผู้บ้รหิาร และสมาชกิสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เพิม่พูนความรูค้วามเขา้ใจระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

ว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547 

2. เพื่อใหผู้บ้รหิาร และสมาชกิสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการยืน่บญัชแีสดงรายการ

ทรพัยส์นิและหนี้สนิ 
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3. เพื่อใหผู้้บรหิาร และสมาชกิสภาเทศบาลตําบลน้ําโสมมคีวามรูค้วามเขา้ใจมใิห้ดําเนินกจิการทีเ่ป็นการขดักนั

ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนั

และปราบปรามการทุจรติ 

4. เพื่อให้ผู้บรหิาร และสมาชกิสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม มคีวามรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบตัิสําหรบั

เจ้าหน้าที่ของรฐัเรื่องการทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรฐั ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ

รฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

 

เป้าหมาย 

ผูบ้รหิารเทศบาลตําบลน้ําโสม  และสมาชกิสภาเทศบาล 

 

พื้นท่ีด าเนินการ 

สาํนกังานเทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

วิธีด าเนินการ 

1. จดัทาํโครงการ/แผนงาน 

2. ประชาสมัพนัธโ์ครงการ วนั เวลา และสถานทีใ่หแ้ก่ผูบ้รหิาร และสมาชกิสภาเทศบาลเขา้รบัการอบรม 

3. อบรมใหค้วามรูโ้ดยวทิยากร พรอ้มแจกเอกสารประกอบการอบรม 

4. ประเมนิผลและสรปุผลการดาํเนินการ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

มกราคม – ธนัวาคม 2562-2565 

 

งบประมาณดาํเนินการ 

10,000 บาท 

ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

สาํนกัปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ผู้บรหิาร และสมาชกิสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม ไดเ้พิม่พูนความรูค้วามเขา้ใจระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่า

ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547 

2. ผู้บรหิาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ

ทรพัยส์นิและหนี้สนิ 
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3. ผูบ้รหิาร และสมาชกิสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม มคีวามรูค้วามเขา้ใจมใิหด้าํเนินกจิการทีเ่ป็นการขดักนัระหว่าง

ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจรติ 

4. ผูบ้รหิาร และสมาชกิสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม มคีวามรูค้วามเขา้ใจแนวทางการปฏบิตัสิําหรบัเจา้หน้าทีข่อง

รฐัเรื่องการรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดของเจา้หน้าที่ของรฐั ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่า

ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

 

ผูเ้ขียนโครงการ 

                  (ลงชื่อ) 

                (นายวรีะพงษ์  พรมทา) 

                                                           นกัจดัการงานทัว่ไป  ชาํนาญการ 

 

ผูเ้สนอโครงการ …………………………………………………………………………………………… 

 

         (ลงชื่อ) 

       (นางสาวพนิดา  บุญสมิมา) 

                    หวัหน้าฝา่ยอํานวยการ 

 

ผูเ้หน็ชอบโครงการ ………………………………………………………………………………………… 

 

                 (ลงชื่อ)  

                          (นางณุภทัรณยี ์ มิง่เมอืง) 

                  หวัหน้าสาํนกัปลดั 

 

ผูเ้หน็ชอบโครงการ ………………………………………………………………………………………… 

 

                (ลงชื่อ)  

                           (นายณฐัพงศ ์ ขจรนาม) 

             ปลดัเทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

ผูอ้นุมติัโครงการ……………………………………………………………………………………………. 
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                (ลงชื่อ) 

                           (นายณฐัพงศ ์ ขจรนาม) 

                ปลดัเทศบาลปฏบิตัหิน้าที่ 

นายกเทศมนตรตีําบลน้ําโสม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



127 
 

กิจกรรมการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

เทศบาลต าบลน ้าโสม  อ าเภอน ้าโสม  จงัหวดัอดุรธานี 

ประจ าปีงบประมาณ  2562-2565 
................................................................................................................................................... 

หลกัการและเหตผุล 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มบีทบาทความสาํคญัยิง่ต่อการพฒันาทางการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม ดว้ยเหตุผล

ดงักล่าวการพฒันาศกัยภาพทกัษะและความรูข้องสมาชกิสภาท้องถิน่ให้มคีวามพรอ้มที่จะรบัภารกจิและการจดับรกิาร

ใหแ้ก่ชุมชนจงึเป็นเรื่องทีส่ําคญัอย่างยิง่ ประกอบกบัการใหก้ารศกึษาอบรมเป็นสิง่สําคญัประการหนึ่งที่ เทศบาลตําบลน้ํา

โสม ได้ดําเนินการ เพื่อให้สมาชกิสภาท้องถิน่มคีวามรูแ้ละทกัษะด้านการปกครองส่วนท้องถิน่ มคีวามรูค้วามเขา้ใจใน

การปฏบิตัหิน้าที่ รวมถงึมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัระเบยีบขอ้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัท้องถิน่ด้วย เพื่อพฒันา

ตนเองและสามารถนําความรูไ้ปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล ดงันัน้ 

เทศบาลตําบลน้ําโสม จงึได้มกีารจดัส่งสมาชกิสภาท้องถิน่ให้เขา้รบัการฝึกอบรมและศกึษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการ

เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและสามารถนํามาพฒันาองคก์ร พฒันาทอ้งถิน่ ใหท้อ้งถิ่นมคีวามเจรญิกา้วหน้า 

 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อสรา้งการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์การทํางานใหก้บัสมาชกิสภาท้องถิน่ให้มคีวามเขา้ใจในการทํางานตาม

บทบาทและอํานาจหน้าที ่

2. เพื่อใหส้มาชกิสภาทอ้งถิน่ไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิตังิานทีถู่กตอ้ง เป็นไปตามระเบยีบ กฎหมาย 

3. เพื่อส่งเสรมิใหส้มาชกิสภาทอ้งถิน่ไดเ้พิม่ศกัยภาพในการพฒันาทอ้งถิน่ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

 

เป้าหมาย 

สมาชกิสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม จาํนวน 12 คน 

 

พื้นท่ีด าเนินการ 

ในเทศบาลตําบลน้ําโสม และหน่วยงานทีจ่ดัฝึกอบรม 

 

วิธีการด าเนินการ 

1. ฝา่ยบรหิารงานบุคคลตรวจสอบหลกัสตูรการฝึกอบรมทัง้ภายในเทศบาลตําบลน้ําโสม และหน่วยงานภายนอก 

เพื่อเป็นขอ้มลูในการจดัส่งสมาชกิสภาทอ้งถิน่เขา้รบัการอบรมหรอืรว่มประชุมสมัมนาแลว้แต่กรณี 

2. เมื่อพจิารณาความเหมาะสมของหลกัสูตรเรยีบรอ้ยแล้ว ดําเนินการเสนอผู้บงัคบับญัชาเพื่อส่งสมาชกิสภา

ทอ้งถิน่เขา้รบัการฝึกอบรม หรอืเขา้รว่มประชุม หรอืดาํเนินการจดัฝึกอบรมเองโดยสาํนกั/กองงานทีร่บัผดิชอบ 
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3 แจง้ให้สมาชกิสภาท้องถิน่ผู้ผ่านการฝึกอบรมจดัทํารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา โดยผ่าน

นายกเทศมนตรตีําบลน้ําโสม 

4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอ

นายกเทศมนตรตีําบลน้ําโสมทราบ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565)  

 

งบประมาณด าเนินการ 

100,000 บาท 

 

ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

สาํนกัปลดัเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. สมาชกิสภาทอ้งถิน่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าที่ 

2. สมาชกิสภาทอ้งถิน่ไดร้บัการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์การทาํงานใหม่ๆ  

3. การปฏบิตังิานของสมาชกิสภาทอ้งถิน่เป็นไปอย่างถูกตอ้งตามระเบยีบกฎหมาย 

 

ผูเ้ขียนโครงการ 

                  (ลงชื่อ) 

                (นายวรีะพงษ์  พรมทา) 

                                                           นกัจดัการงานทัว่ไป  ชาํนาญการ 

 

ผูเ้สนอโครงการ …………………………………………………………………………………………… 

 

         (ลงชื่อ) 

       (นางสาวพนิดา  บุญสมิมา) 

                    หวัหน้าฝา่ยอํานวยการ 

 

ผูเ้หน็ชอบโครงการ ………………………………………………………………………………………… 
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                 (ลงชื่อ)  

                          (นางณุภทัรณยี ์ มิง่เมอืง) 

                   หวัหน้าสาํนกัปลดั 

 

ผูเ้หน็ชอบโครงการ ………………………………………………………………………………………… 

 

                (ลงชื่อ)  

                           (นายณฐัพงศ ์ ขจรนาม) 

             ปลดัเทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

ผูอ้นุมติัโครงการ……………………………………………………………………………………………. 

 

                (ลงชื่อ) 

                           (นายณฐัพงศ ์ ขจรนาม) 

                ปลดัเทศบาลปฏบิตัหิน้าที่ 

                      นายกเทศมนตรตีําบลน้ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 

เทศบาลต าบลน ้าโสม  อ าเภอน ้าโสม  จงัหวดัอดุรธานี 

ประจ าปีงบประมาณ  2562-2565 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
หลกัการและเหตผุล 
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การส่งเสรมิสมาชกิสภาทอ้งถิน่ใหม้บีทบาทในการตรวจสอบการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร เป็นกลไกสําคญัทีใ่ช้

สาํหรบัตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร ซึง่อํานาจในการบรหิารปจัจุบนัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่มอีสิระเตม็ทีใ่นการดําเนินงาน มงีบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถงึแมจ้ะเป็นอสิระ ส่วนกลางกจ็ะคอยควบคุมดแูล

การดําเนินงานต่างๆ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหเ้ป็นไปโดยความเรยีบรอ้ยและถูกต้อง เพื่อกําหนดแนวทางการ

พฒันาร่วมกนั นอกจากจะทาํให้เทศบาลตําบลน้ําโสม มบีรรยากาศการทํางานแบบมสี่วนรว่มและมปีระสทิธภิาพ ยงัสรา้ง

ความน่าเชื่อถือให้กบัองค์กร สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสในเทศบาลและลดการทุจรติ   เทศบาลตําบลน้ําโสม จงึได้

ดําเนินกจิกรรมส่งเสรมิสมาชกิสภาท้องถิน่ให้มบีทบาทในการตรวจสอบการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิารขึน้ เพื่อกําหนด

บทบาทของสมาชกิสภาทอ้งถิน่ในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยใหส้มาชกิสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดําเนินงาน

ของเทศบาลเพื่อใหก้ารปฏบิตังิานโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบไดอ้กีทัง้ยงัเป็นการช่วยลดปญัหาการทุจรติได ้

 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อเป็นกลไกสาํหรบัตรวจสอบ ตดิตาม และประเมนิผลการปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิาร 

2. เพื่อใหเ้กดิความโปรง่ใสและลดการทุจรติ สามารถตรวจสอบได้ 

3. สมาชกิสภาทอ้งถิน่เขา้ใจบทบาท หน้าทีข่องตนเองมากขึน้ 

 

เป้าหมาย 

สมาชกิสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม จาํนวน 12 คน 

 

พื้นท่ีด าเนินการ 

เทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

วิธีการด าเนินงาน 

1. จดัทาํคู่มอืระเบยีบกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อใหส้มาชกิสภาทอ้งถิน่ใชส้าํหรบัการประชุม 

2. แต่งตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การจดัซือ้จดัจา้งโครงการ

ต่างๆ การแปรญตัตริา่งเทศบญัญตัปิระจาํปี การตรวจรายงานการประชุม การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา ฯลฯ 

3. สมาชกิสภาทอ้งถิน่ตัง้กระทูถ้ามการบรหิารงานในการประชุมสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 

 

งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ชง้บประมาณ 
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ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

สาํนกัปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. สมาชกิสภาทอ้งถิน่เขา้ใจบทบาทหน้าที ่และรว่มตรวจสอบการปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิาร 

2. การปฏบิตังิานต่างๆ มคีวามโปรง่ใส ตรวจสอบได ้

 

ผูเ้ขียนโครงการ 

                  (ลงชื่อ) 

                (นายวรีะพงษ์  พรมทา) 

                                                           นกัจดัการงานทัว่ไป  ชาํนาญการ 

 

 

 

 

 

ผูเ้สนอโครงการ …………………………………………………………………………………………… 

 

         (ลงชื่อ) 

       (นางสาวพนิดา  บุญสมิมา) 

                    หวัหน้าฝา่ยอํานวยการ 

 

ผูเ้หน็ชอบโครงการ ………………………………………………………………………………………… 

 

                 (ลงชื่อ)  

                          (นางณุภทัรณยี ์ มิง่เมอืง) 

                   หวัหน้าสาํนกัปลดั 

 

ผูเ้หน็ชอบโครงการ ………………………………………………………………………………………… 
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                (ลงชื่อ)  

                           (นายณฐัพงศ ์ ขจรนาม) 

             ปลดัเทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

ผูอ้นุมติัโครงการ……………………………………………………………………………………………. 

 

                (ลงชื่อ) 

                           (นายณฐัพงศ ์ ขจรนาม) 

                ปลดัเทศบาลปฏบิตัหิน้าที่ 

นายกเทศมนตรตีําบลน้ําโสม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลน ้าโสม 

เทศบาลต าบลน ้าโสม  อ าเภอน ้าโสม  จงัหวดัอดุรธานี 

ประจ าปีงบประมาณ  2562-2565 
................................................................................................................................................... 

หลกัการและเหตผุล 

การส่งเสรมิและการพฒันาความเขม้แขง็ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เกี่ยวขอ้งกบัหลายองค์ประกอบ และ

หลายฝา่ยโดยเฉพาะอย่างยิง่บุคลากรทอ้งถิน่ อนัไดแ้ก่ ฝา่ยบรหิารและฝา่ยสภาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีม่าจาก
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การเลอืกตัง้ฝ่ายขา้ราชการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ บุคลากรเหล่าน้ีมบีทบาทและต้องทําหน้าที่ของตนอย่างเขม้แขง็ 

เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบ

ประชาธปิไตย ให้มกีารกระจายอํานาจการตดัสนิใจ และแก้ไขปญัหาภายในเทศบาลและตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน ตลอดจนมกีารถ่วงดุลอํานาจระหว่างฝ่ายสภากบัฝ่ายบรหิาร และที่สําคญัส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการเสนอ

แกป้ญัหา รวมถงึการตรวจสอบการปฏบิตังิานของเทศบาลตําบลน้ําโสม เทศบาลตําบลน้ําโสมเลง็เหน็ถงึความสําคญัของ

บทบาทของสภาทอ้งถิน่ เกี่ยวกบัการมสี่วนร่วมในการปฏบิตังิาน จงึได้ดําเนินกจิกรรมการมสี่วนร่วมในการปฏบิตังิาน

ของสมาชกิสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้สมาชกิสภาท้องถิ่นมคีวามเข้มแขง็ในการใช้อํานาจหรอื

ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้กดิความสมดุลในการบรหิารงาน 

 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อเป็นการส่งเสรมิใหส้มาชกิสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม มบีทบาทในการปฏบิตังิาน และการมสี่วนร่วมในการ

ทาํงาน 

2. เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิาร 

3. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน 

 

เป้าหมาย 

สมาชกิสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม จาํนวน 12 คน 

 

พื้นท่ีด าเนินงาน 

เทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

วิธีด าเนินงาน 

1. แต่งตัง้สมาชกิสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เป็นคณะกรรมการรว่มในการปฏบิตังิานในเรือ่งต่างๆ  

- แต่งตัง้เป็นคณะกรรมการศูนยย์ตุธิรรมชุมชน รว่มกบัสาํนกังานยตุธิรรมจงัหวดั จาํนวน 2 คน 

- แต่งตัง้เป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไขเ้ลอืดออก จาํนวน 12 คน 

- แต่งตัง้เป็นคณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ก่อนวยัเรยีน จาํนวน 4 ศูนย ์รวม 8 คน 

2. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม ที่ได้รบัการแต่งตัง้ เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นําข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภา

เทศบาลตําบลน้ําโสม เพื่อทําการปรบัปรุงระบบการปฏบิตังิานในส่วนที่ประชาชนไดร้บัความเดอืดรอ้นและต้องการของ

ประชาชน 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
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งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

สาํนกัปลดัเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

การพฒันาเทศบาลตําบลน้ําโสมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน เกดิทศันคตทิีด่ ี

 

ผูเ้ขียนโครงการ 

                  (ลงชื่อ) 

                (นายวรีะพงษ์  พรมทา) 

                                                           นกัจดัการงานทัว่ไป  ชาํนาญการ 

 

ผูเ้สนอโครงการ …………………………………………………………………………………………… 

 

         (ลงชื่อ) 

       (นางสาวพนิดา  บุญสมิมา) 

                    หวัหน้าฝา่ยอํานวยการ 

 

ผูเ้หน็ชอบโครงการ ………………………………………………………………………………………… 

 

                 (ลงชื่อ)  

                          (นางณุภทัรณยี ์ มิง่เมอืง) 

                   หวัหน้าสาํนกัปลดั 

 

ผูเ้หน็ชอบโครงการ ………………………………………………………………………………………… 

 

                (ลงชื่อ)  

                           (นายณฐัพงศ ์ ขจรนาม) 
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             ปลดัเทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

ผูอ้นุมติัโครงการ……………………………………………………………………………………………. 

 

                (ลงชื่อ) 

                           (นายณฐัพงศ ์ ขจรนาม) 

                ปลดัเทศบาลปฏบิตัหิน้าที่ 

นายกเทศมนตรตีําบลน้ําโสม 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมมาตรการเฝ้าระวงัการคอรร์ปัชนัโดยภาคประชาชน 

เทศบาลต าบลน ้าโสม  อ าเภอน ้าโสม  จงัหวดัอดุรธานี 

ประจ าปีงบประมาณ  2562-2565 
................................................................................................................................................... 

หลกัการและเหตผุล 

คอรร์ปัชนั หมายถงึ การใชต้ําแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัหรอืผลประโยชน์ของพวก

พอ้งโดยมชิอบดว้ยกฎหมายและศลีธรรม เจา้หน้าทีข่องรฐัมหีน้าทีร่กัษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใชต้ําแหน่งหน้าที่

ที่ได้รบัมอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรอืพวกพ้อง ก็ถือว่ามกีารกระทําคอร์รปัชนัการป้องกันและ
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ปราบปรามการทุจรติและประพฤติมชิอบในวงราชการพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์ และวธิกีารบรหิารกิจการ

บา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 และสอดคลอ้งกบัเกณฑค์ุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) มุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพ

แ ล ะ 

ธรรมาภิบ าลของห น่วยงานภาครัฐ  ทั ้งนี้  เพื่ อ ให้ก ารบริห ารราชการเป็นไปอย่ างมีประสิทธิภ าพ และมี 

ธรรมาภบิาลอนัจะทาํใหป้ระชาชนเกดิความมัน่ใจศรทัธา และไวว้างใจในการบรหิารราชการแผ่นดนิของรฐับาล 

 

วตัถปุระสงค ์

สนบัสนุนใหภ้าคประชาชนรว่มกนัเฝ้าระวงัการคอรร์ปัชนัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 

เป้าหมาย 

คณะกรรมการชุมชนหรอืตวัแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

พื้นท่ีด าเนินการ 

เทศบาลตําบลน้ําโสม  

 

วิธีด าเนินการ 

1. เชญิคณะกรรมการชุมชน หรอืตวัแทนชุมชนเพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งการคอรร์ปัชนั 

2. เชญิคณะกรรมการชุมชน หรอืตวัแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวงัการคอรร์ปัชนัขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565) 

 

งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

สาํนกัปลดัเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ค ณ ะกรรมก ารชุ มชน มีค วาม รู้  ค ว าม เข้ า ใจ เรื่ อ งก ารค อ ร์ร ัป ชัน และส าม ารถ ต รวจสอบ ก าร  

คอรร์ปัชนัได ้
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2. มกีารมอบหมายใหค้ณะกรรมการชุมชน หรอืตวัแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวงัการคอรร์ปัชนัในระดบัเทศบาล 

 

ผูเ้ขียนโครงการ 

                  (ลงชื่อ) 

                (นายวรีะพงษ์  พรมทา) 

                                                           นกัจดัการงานทัว่ไป  ชาํนาญการ 

 

ผูเ้สนอโครงการ …………………………………………………………………………………………… 

 

         (ลงชื่อ) 

       (นางสาวพนิดา  บุญสมิมา) 

                    หวัหน้าฝา่ยอํานวยการ 

 

 

 

 

ผูเ้หน็ชอบโครงการ ………………………………………………………………………………………… 

 

                 (ลงชื่อ)  

                          (นางณุภทัรณยี ์ มิง่เมอืง) 

                   หวัหน้าสาํนกัปลดั 

 

ผูเ้หน็ชอบโครงการ ………………………………………………………………………………………… 

 

                (ลงชื่อ)  

                           (นายณฐัพงศ ์ ขจรนาม) 

             ปลดัเทศบาลตําบลน้ําโสม 

 

ผูอ้นุมติัโครงการ……………………………………………………………………………………………. 

 

                (ลงชื่อ) 
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                           (นายณฐัพงศ ์ ขจรนาม) 

                ปลดัเทศบาลปฏบิตัหิน้าที่ 

นายกเทศมนตรตีําบลน้ําโสม 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

หลักการและเหตุผล 
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคสําคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวกพ้องดีกว่าส่วนรวม  การยกย่องเชิดชู
คนรวย  การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล  รวมถึงความเสื่อมของจิตสํานึกและ
ค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง  และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า หรือ
ในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อํานาจของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์   ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความ
มั่นคงของประเทศ  กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดทํากิจกรรมส่งเสริม
ชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต  เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
 2. ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในชุมชนเทศบาลตําบลน้ําโสม 
 
พื นที่ด้าเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโสม 
วิธีด้าเนินการ 
 1. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงาน ได้แก่ หนังสือประชาสัมพันธ์ถึงผู้นําชุมชน  บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการ  เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน 
 3. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
 4. สนับสนุนการดําเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต     
 5. เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการบริหารงบประมาณ  
การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ระยะเวลาด้าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

งบประมาณด้าเนินการ 
 ................................ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงานเทศบาลตําบลน้ําโสม 
 
ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
อย่างน้อย 3 แห่ง 
 2. มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดข้ึน 

ผู้เสนอโครงการ 

 

   (ลงชื่อ)    ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ 

 
    (นายปรีชา  เวชภัณฑ์) 
    นักบริหารงานทั่วไป 

 

   (ลงชื่อ)    ผู้เห็นชอบโครงการ 
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    (นางสาวภักดี  พหลทัพ) 
     นักบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
    

(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
 
    (นายณัฐพงศ์  ขจรนาม) 
   ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม 
 
 

 

 
โครงการบูรณาการทุกภาคสว่นร่วมมีส่วนร่วมต้านการทุจริต 

 หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  กระบวนการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต 
 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต เทศบาลตําบลน้ําโสมจึงได้จัดทํากิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต เพ่ือ
ร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความ
ร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป  
 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 
 2. เพ่ือพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง  

เป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

สถานที่ด้าเนินการ 
 เทศบาลตําบลน้ําโสม 

วิธีด้าเนินงาน 
 1. จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต  จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ 
สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลตําบลน้ําโสม  
 2. กําหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ 
สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลตําบลน้ําโสม  
 3. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริตให้
บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
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 5. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตามแนวทาง แผนงาน 
กิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 6. สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 
 
ระยะเวลาด้าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

งบประมาณด้าเนินการ 
 15,000 บาท 
  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงานเทศบาลตําบลน้ําโสม 

ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 

2. เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต 

ผู้เสนอโครงการ 

 

   (ลงชื่อ)    ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ 

 
    (นายปรีชา  เวชภัณฑ์) 
    นักบริหารงานทั่วไป 

 

   (ลงชื่อ)    ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
    (นางสาวภักดี  พหลทัพ) 
     นักบริหารงานทั่วไป 
 
 
   (ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
 
    (นายณัฐพงศ์  ขจรนาม) 
   ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตําบลน้ําโสม 
 
 
 

 

 


