คำนำ
เทศบาลตาบลพนมสารคาม ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิ ดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดจนแสดงให้
เห็นถึงเจตจานงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม อันจะ
ส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทางานของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น
เทศบาลตาบลพนมสารคาม ได้พัฒ นาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 –
2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนาหลักธรรมาภิบาลสาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่ว นที่ 1 บทน า ประกอบด้ว ย การประเมิน ความเสี่ ยงการทุ จริตในองค์กร หลั กการและเหตุผ ล
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน เป้าหมาย และประโยชน์ของการจัดทาแผน
ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจานวนงบประมาณที่ดาเนินการใน 5 ปี
(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมทั้งสิ้นจานวน 20 โครงการ ดังนี้
มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จานวน 6 โครงการ
มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จานวน 7 โครงการ
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จานวน 4 โครงการ
มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน
3 โครงการ
ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ
เทศบาลต าบลพนมสารคาม หวังเป็ น อย่ างยิ่ งว่ า แผนปฏิ บั ติก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริต เพื่ อ ยกระดั บ
คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลตาบลพนมสารคาม จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อน
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะนาไปสู่เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่กาหนดไว้ว่า
“ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ”
เทศบำลตำบลพนมสำรคำม
กันยำยน 2565
ก

สำรบัญ
คำนำ
ส่วนที่ 1 บทนำ
1. การประเมินความเสีย่ งการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
4. เป้าหมาย
5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน

หน้ำ
ก
1
2
4
4
4

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ำรป้องกันกำรทุจริต
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจานวนงบประมาณทีด่ าเนินการ
มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน
มิติท่ี 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดาเนินงานของ อปท.
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ส่วนที่ 3 รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ตำมแผนปฏิบตั กิ ำรฯ
มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดาเนินงานของ อปท.

8
20
34
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตในองค์กร
ลำดับ
ขั้นตอน
ที่
กำรดำเนินงำน
1 การบริหารงานของ

หน่วยงาน และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

2

การบริหารงานบุคคล

ประเด็นควำมเสี่ยงกำร
ทุจริต

Risk
Score

มำตรกำร
ควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต

1. ผู้บริหารดาเนินการตาม
นโยบายของตนเอง
แทรกแซงการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. บุคลากรของหน่วยงาน
ปฏิบัติตามนโยบายของ
ผู้บริหาร โดยไม่มี
กฎระเบียบรองรับ
3. การออกระเบียบ
กฎหมาย ข้อสั่งการต่าง ๆ ที่
เอือ้ ประโยชน์ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ปานกลาง

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากร
2. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการ
นาหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
3. มาตรการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส
4. กิจกรรมการพัฒนาความรูด้ ้าน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน สาหรับบุคลากรของ
หน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น
5. มาตรการส่งเสริมการปฏิบตั ิงาน
ตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล
ตาบลพนมสารคาม
6. กิจกรรมการเสริมสร้างค่านิยม
ต่อต้านการทุจริต

1. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย
โอน เลื่อนตาแหน่ง/
เงินเดือน และการ
มอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม
เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการ
เรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการ
แต่งตั้งหรือเลื่อนตาแหน่ง
2. การเรียกรับเงิน
ผลประโยชน์ เพื่อรับ
พนักงานเข้าทางาน

ปานกลาง

1. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่
สาธารณะ
2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล
3. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
4. มาตรการนาผลการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลือ่ น
เงินเดือน ของบุคลากร

1

ลำดับ
ที่

ขั้นตอน
กำรดำเนินงำน

ประเด็นควำมเสี่ยงกำร
ทุจริต

Risk
Score

มำตรกำร
ควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต

3

การบริหารการเงิน
งบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ้าง การบริหารพัสดุ และ
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ของทางราชการ

1. การบริหารการเงิน
งบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่
เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่
เกิดประโยชน์กับราชการ
2. นาทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วน
ตน

สูง

4

การให้บริการสาธารณะ/
บริการประชาชน

1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน
ตามลาดับ อันเนื่องมาจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ
การให้สิทธิพิเศษแก่คนบาง
กลุ่ม หรือมีการติดสินบน
เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น
2. มีการเรียกรับเงินพิเศษ
จากผู้ขอรับบริการ
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
ปกติ เพื่อแลกกับการ
ให้บริการ หรือการพิจารณา
อนุมัติอนุญาต
3. การดาเนินการยื่นคาขอ
อนุญาต ไม่มีกรอบ
ระยะเวลากาหนดที่ชัดเจน
ก่อให้เกิดการเรียกรับสินบน
เพื่อความรวดเร็วในการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต

สูง

1. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
2. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด
จ้างประจาปี
3. มาตรการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนของหน่วยงาน
4. มาตรการป้องกันการใช้จ่าย
งบประมาณที่ไม่สมควร ผิด
วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ
6. กิจกรรมการเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ
7. กิจกรรมการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
1. มาตรการ NO Gift Policy
2. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
3. กิจกรรมยกย่องบุคลากรต้นแบบ
ด้าน “บริการเป็นเลิศ”
4. มาตรการจัดให้มรี ะบบและช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของหน่วยงาน

2. หลักกำรและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กาหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็ น ยุ ทธศาสตร์ช าติฉบั บแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา
2

จักรไทย ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 กล่าวคือ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้ว ยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดย
มีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ
ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิช อบ กาหนดเป้ าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกาหนด
ตัวชี้วัดไว้ ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ากว่ า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้ นาผลการประเมิน ITA ไปกาหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้ าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่
เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566
- 2570) ได้ ก าหนดตั ว ชี้ วั ด ไว้ ว่ า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้ อ งมี ค ะแนนดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ากว่า 57 คะแนน และ
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจาปี 2564 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 35
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 โลก ซึ่งลดลงจากปี 2563 ย่อมสะท้อนให้ได้เห็น
ว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 78850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น และเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่ น ถือ
เป็ น กลไกสาคัญ ในการพัฒ นาท้องถิ่น ซึ่งน าไปสู่การพัฒ นาทั่ว ทั้ง ประเทศ หากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ปราศจากการทุจริ ต นาเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒ นาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
อย่ างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จ ะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒ นาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึด หลัก
แห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริม ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้ งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จาเป็น ตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้อง
เป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้น เทศบาลตาบลพนมสารคาม จึงให้ความสาคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่
ไปกับการป้องกันการทุจริต โดยได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและนาไปสู่การปฏิบัติให้ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตาบลพนมสารคาม (พ.ศ. 2566 – 2570)
อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ทีก่ าหนดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่
เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมี
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คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ากว่า 57 คะแนน
3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผน
(1) เพื่อแสดงเจตจานงสุจริตของผู้บริหารเทศบาลตาบลพนมสารคามต่อสาธารณชน
(2) เพื่ อสร้างวัฒ นธรรมสุ จ ริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติห น้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบัง เกิดประโยชน์สุขแก่ ประชาชนท้องถิ่น
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
(3) เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตาบลพนมสารคามเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย
โปร่งใส และตรวจสอบได้
(4) เพื่ อ ส่ งเสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการป้ อ งกั น ตรวจสอบและต่ อ ต้ านการทุ จ ริต ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
(5) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการดาเนินงานของเทศบาลตาบลพนมสารคามที่มีประสิทธิภาพ
เข้มแข็ง และลดการทุจริต
4. เป้ำหมำย
(1) คดีทุจริตของเทศบาลตาบลพนมสารคามลดลง ร้อยละ 100 ในปี พ.ศ. 2570
(2) เทศบาลตาบลพนมสารคามมีคะแนน ITA เพิ่มขึ้นและผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนน
ขึ้นไป) ในปี พ.ศ. 2566 และร้อยละ 100 ในปี 2570
ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2566
ปี 2567
จำนวนคดีทุจริตลดลง ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

ปี 2568
ร้อยละ 100

ปี 2569
ร้อยละ 100

ปี 2570
ร้อยละ 100

95 คะแนน

100 คะแนน

105 คะแนน

(คานวณจากปี 2565)

คะแนน ITA

85 คะแนน

90 คะแนน

5. ประโยชน์ของกำรจัดทำแผน
(1) ผู้บริหารเทศบาลตาบลพนมสารคามได้แสดงเจตจานงสุจริตต่อสาธารณชน
(2) เทศบาลตาบลพนมสารคามมีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจิตสานึกและความตระหนักใน
การปฏิบัติห น้ าที่ราชการด้วยความซื่อสั ตย์สุ จริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์สุ ขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ
(3) เทศบาลตาบลพนมสารคามมีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส
และตรวจสอบได้
(4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตาบลพนมสารคาม
(5) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการดาเนินงานของเทศบาลตาบลพนมสารคามที่มีประสิทธิภาพ
เข้มแข็ง และลดการทุจริต
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส
(พ.ศ. 2566 – 2570)
เทศบำลตำบลพนมสำรคำม
เทศบาลตาบลพนมสารคามได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบด้วย
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจานวน 20 โครงการ ดังนี้
มิติ
1. การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต

ปี 2566
งบประมำณ
(บำท)
10,000.-

ปี 2567
งบประมำณ
(บำท)
10,000.-

ปี 2568
งบประมำณ
(บำท)
10,000.-

ปี 2569
งบประมำณ
(บำท)
10,000.-

ปี 2570
งบประมำณ
(บำท)
10,000.-

10,000.20,000.-

10,000.20,000.-

10,000.20,000.-

10,000.20,000.-

10,000.20,000.-

ภำรกิจตำมมิติ

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

1.1 การเสริ ม สร้ า งจิ ต ส านึ ก
และความตระหนักแก่บุคลากร
ทั้ ง ข้ า ราชการการเมื อ งฝ่ า ย
บริ ห าร ข้ า ราชการการเมื อ ง
ฝ่ า ยสภ าท้ อ งถิ่ น และฝ่ า ย
ประจ าขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
2) โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตาบลพนมสารคาม
3) โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต

1.2 การเสริมสร้างจิตสานึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น

4) โครงการส่ ง เสริ ม การด าเนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
5) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน

20,000.-

20,000.-

20,000.-

20,000.-

20,000.-

20,000.-

20,000.-

20,000.-

20,000.-

20,000.-

1.3 การสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน

6) โครงการโรงเรียนคุณธรรม

20,000.-

20,000.-

20,000.-

20,000.-

20,000.-

100,000.-

100,000.-

100,000.-

100,000.-

100,000.-

รวม

จานวน 6 โครงการ
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หมำย
เหตุ

มิติ
2. การบริหาร
ราชการด้วยความ
โปร่งใส

ภำรกิจตำมมิติ

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

2.1 การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

7) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน

2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส

8) มาตรการแสดงเจตนารมณ์ ในการน าหลั ก คุ ณ ธรรมมาใช้ ในการ
บริห ารงานของผู้ บ ริห ารเทศบาลต าบลพนมสารคามด้ ว ยการจั ด ท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
9) มาตรการ NO Gift Policy
10) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ของเทศบาลตาบลพนมสารคาม
11) มาตรการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต เพื่ อ ยกระดั บ
คุณธรรมและความโปร่งใส

2.3 ม า ต ร ก า ร ล ด ก า ร ใ ช้ 12) กิจกรรม “การจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบล
ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
พนมสารคาม”
13) มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของเทศบาลตาบลพนมสารคาม
3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน

รวม
จานวน 7 โครงการ
3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมี 14) โครงการจัดเวทีประชาคม
ส่วนร่วมบริหารกิจการของ
15) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลพนม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สารคาม
3.2 การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

16) มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตาบลพนม
สารคาม
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ปี 2566
งบประมำณ
(บำท)
-

ปี 2567
งบประมำณ
(บำท)
-

ปี 2568
งบประมำณ
(บำท)
-

ปี 2569
งบประมำณ
(บำท)
-

ปี 2570
งบประมำณ
(บำท)
-

-

-

-

-

-

30,000.-

30,000.-

30,000.-

30,000.-

30,000.-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

308000.15,000.-

308000.15,000.-

308000.15,000.-

308000.15,000.-

30,000.15,000.-

-

-

-

-

-

หมำย
เหตุ

ปี 2566
งบประมำณ
(บำท)
-

ปี 2567
งบประมำณ
(บำท)
-

ปี 2568
งบประมำณ
(บำท)
-

ปี 2569
งบประมำณ
(บำท)
-

ปี 2570
งบประมำณ
(บำท)
-

รวม
จานวน 4 โครงการ
4.1 การจัดวางระบบ
18) โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
ตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต

158000.-

15,000.-

15,000.-

15,000.-

15,000.-

4.2 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

19) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สาหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น

15,000.-

15,000.-

15,000.-

15,000.-

15,000.-

4.3 มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

20) มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตของเทศบาลตาบลพนมสารคาม

-

-

-

-

-

15,000.160,000.-

15,000.160,000.-

15,000.160,000.-

15,000.160,000.-

15,000.160,000.-

มิติ

ภำรกิจตำมมิติ

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร

3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพือ่ ต่อต้านการ
ทุจริต
4. การยกระดับกลไก
การตรวจสอบการ
ดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รวม
รวมทั้งสิ้น

17) กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

จานวน 3 โครงการ
จานวน 20 โครงการ
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หมำย
เหตุ

ส่วนที่ 3
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร
################################################################################

มิติที่ 1 กำรสร้ำงวัฒนธรรมสุจริต
################################################################################

1.1 กำรเสริมสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำร
กำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 เสริมสร้ำงจิต สำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ และกำร
ประพฤติตนตำมประมวลจริยธรรม

ลำดับที่ 1
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติงำนให้แก่บุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่น
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาเป็นต้องดาเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สาหรับบุคลากรองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ให้ แก่ บุ คลากรองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่น ผู้ บริห ารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
เพื่อให้ การบริห ารงาน และปฏิบัติงานเป็ น ไปอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ทีเ่ กี่ยวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อพัฒ นาศักยภาพบุ คลากร ผู้ บริห าร และสมาชิกสภาท้องถิ่ น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ
3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัง คับ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. กลุม่ เป้ำหมำย
บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น จานวน 50 คน
5. วิธีดำเนินกำร
1) จัดทาโครงการ/แผนงานและขออนุมัติดาเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บริหาร
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2) กาหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สาหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
3) เผยแพร่ประชาสัมพั นธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับบุคลากร
ผู้ บ ริ ห ารและสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ผ่ า นช่ อ งทางที่ ห ลากหลาย เช่ น เว็ บ ไซต์ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เป็นต้น
4) ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ
5) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
108000.- บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัดเทศบาล
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มี ก ารเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ค วามรู้ด้ านกฎหมาย ระเบี ยบ และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อ งส าหรั บ
บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว อย่างน้อย 5 ช่องทาง และไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชาสัมพัน ธ์ราย
ไตรมาส)
2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สารวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล)
ผลลัพธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานโดยยึด อานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
(สารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน)
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1.1.2 เสริมสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักในกำรยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์
ส่วนตน ที่จะไม่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ลำดับที่ 2
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบำลตำบลพนมสำรคำม
2. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทาของบุคคลมี ผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้ าที่ในตาแหน่ง การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็น การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่ เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่ านี้ เป็ น การกระท าความผิ ด ทางจริ ย ธรรมของเจ้าหน้ าที่ ของรัฐ ที่ ต้ อ งค านึ งถึงผลประโยชน์ ส าธารณะ
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
ดังนั้น เทศบาลตาบลพนมสารคามจึงได้ดาเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตาบล
พนมสารคาม เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
2) เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานทีส่ ุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ตาบลพนมสารคาม
3) เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลพนมสารคาม มีจิตสานึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
4. กลุม่ เป้ำหมำย
พนักงานของเทศบาลตาบลพนมสารคาม จานวน 80 คน
5. วิธีกำรดำเนินกำร
1) จัดตั้งคณะทางาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทีอ่ าจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของตาแหน่งต่างๆ
2) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทา
ร่างคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3) จัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแนว
ทางการดาเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4) ปรั บ ปรุ งขั้ น ตอน แนวทางการปฏิ บั ติ งานหรื อ ระเบี ย บเพื่ อ ป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ และจัดทาคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
5) จั ด ประชุ ม เพื่ อ ให้ ค วามรู้ เรื่ อ งผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นและแนวทางการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน
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6) เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน
และสาธารณะชนให้รับทราบ
7) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมำณในกำรดำเนินโครงกำร
108000.- บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัดเทศบาล
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) พนักงานของเทศบาลตาบลพนมสารคามมีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ร้อยละ 80
ของจานวนพนักงานฯ (สารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู้)
2) มีคู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จานวน 1 ชุด
3) มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน อย่างน้อย 2 ช่องทาง
(เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หนังสือเวียน)
ผลลัพธ์
พนักงานของเทศบาลตาบลพนมสารคามมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
(สารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)
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1.1.3 เสริมสร้ำงจิตสำนึกและค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

ลำดับที่ 3
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรฝึกอบรมกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรสุจริต
2. หลักกำรและเหตุผล
การดาเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้ องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ ความ
รับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนาไปสู่การทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสาเร็จขององค์กร
อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
เทศบาลตาบลพนมสารคามจึงได้ตระหนัก ถึงความสาคั ญ ในการพัฒ นาและเสริมสร้างจิตส านึ กให้
บุคลากรตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นลาดับที่ดีของสังคม ยึดมั่นใน
คุณ ธรรม ยื น หยั ด ในสิ่ งที่ ถู กต้ อง มี ความรู้ ความเข้าใจในเรื่อ งพฤติก รรมที่ แสดงให้ เ ห็ น ถึ งการมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม อันจะส่งผลให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างจิตสานึก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการทางานอันจะนาไปสู่การทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสาเร็จขององค์กรอย่าง
ยั่งยืน จึงได้กาหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตาบล
พนมสารคาม
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นนาหลักคุณธรรม จริยธรรม
มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข
2) เพื่ อ เสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รสุ จ ริ ต ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานมี ทั ศ นคติ ค่ า นิ ย ม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
4. กลุม่ เป้ำหมำย
เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตาบลพนมสารคาม จานวน 50 คน
5. วิธีดำเนินกำร
1) จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ
2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3) กาหนดรูปแบบ กาหนดการ และหัวข้อการอบรม
4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์
5) ดาเนินการตามรูปแบบและกาหนดการที่กาหนด
6) รายงานผลการดาเนินการ
7) เผยแพร่การดาเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
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7. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
208000.- บาท
8. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการจัดอบรมจานวน 1 ครั้ง
2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลั กคุณธรรม จริยธรรม สามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันและ
การปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สารวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล)
ผลลัพธ์
บุ ค ลากรน าหลั ก คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมมาปรั บ ใช้ ในการด าเนิ น ชี วิ ต และการปฏิ บั ติ งาน ก่ อ ให้ เกิ ด
วัฒนธรรมองค์กรสุจริตในหน่วยงาน (สารวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล)
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1.2 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น
1.2.1 เสริ ม สร้ ำ งจิ ต ส ำนึ ก และควำมตระหนั ก ในกำรรั ก ษำประโยชน์ ส ำธำรณะ แยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
1.2.2 เสริมสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ลำดับที่ 4
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมกำรดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กาหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพือ่ ใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” เพือ่ ความสุขของคนไทยทุกคน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสาคัญกับการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้
ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสานึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ กับทุกกลุ่มในสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสานึกความซื่อสัตย์สุจริต
ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดย
อาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระทาผิดหรือผู้กระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังนั้น เทศบาลตาบลพนมสารคาม จึงได้ดาเนินโครงการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
1) เพือ่ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน
2) เพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตให้แก่ประชาชน
3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจาวัน
4. กลุม่ เป้ำหมำย
ประชาชนในเขตพื้นทีเ่ ทศบาลตาบลพนมสารคาม จานวน 100 คน
5. วิธีดำเนินกำร
1) จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ
2) มอบหมายงานให้กบั ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3) กาหนดรูปแบบ กาหนดการ และหัวข้อการอบรม
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4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์
5) ดาเนินการตามรูปแบบและกาหนดการที่กาหนด
6) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
208000.- บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัดเทศบาล
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการจัดอบรมจานวน 1 ครั้ง
2) ประชาชนมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สามารถน าไปปรั บ ใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สารวจโดยใช้แบบประเมินผล)
ผลลัพธ์
ประชาชนน าหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80
(สารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)
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1.2.3 เสริมสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักในควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

ลำดับที่ 5
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรมอบประกำศเกียรติคุณแก่คณะกรรมกำรชุมชน
2. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยเทศบาลตาบลพนมสารคามให้ความสาคัญในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งส่งเสริมให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชน
มากที่สุด ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจและหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยส่งเสริมให้มีคณะกรรมการชุมชน เข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่างๆ ทาหน้าที่ในการ
ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานอื่นๆ
เนื่ องจากคณะกรรมการชุม ชนที่ มาจากการเลื อกตั้ งจากประชาชนในแต่ล ะชุมชน ต้ องอุ ทิ ศเวลา
แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ดังนั้น เทศบาลตาบลพนมสารคาม จึงได้จัดให้มีกิจกรรม
การมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการดารง
ตาแหน่ง
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการชุมชนมาด้วยดี จนครบวาระการดารงตาแหน่ง
2) เพื่อยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ และแบบอย่างที่ดี
ต่อสังคมให้มีขวัญและกาลังใจ
4. กลุม่ เป้ำหมำย
คณะกรรมการชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลพนมสารคาม
5. วิธีดำเนินกำร
1) ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง
2) จัดทาประกาศเกียรติคุณ เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบผ่านทางช่องทางต่าง ๆ
3) จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน
4) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัดเทศบาล
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนที่อทุ ิศเวลา แรงกายแรงใจ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ 4 ปี
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ร้อยละ 100
ผลลัพธ์
1) มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบาเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น
2) ประชาชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขวัญกาลังใจ และมีจิตสานึกบาเพ็ญประโยชน์
สาธารณะในท้องถิ่น
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1.3 กำรสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน
1.3.1 เสริมสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักในควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
1.3.2 เสริมสร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักให้มีจิตสำธำรณะ และรับผิดชอบต่อส่วนรวม

ลำดับที่ 6
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะห์ และการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญ ญั ติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมในการดาเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มี
ศาสนาที่ตนนับถือเป็นเครื่องมือยึ ดเหนี่ยวจิตใจ มาตรา 41 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิจัด
การศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตามความพร้อมความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น
เทศบาลตาบลพนมสารคาม ได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับเด็กและเยาวชนเป็นพลังที่สาคัญในการ
พัฒ นาประเทศชาติในอนาคต จึงได้ดาเนิน โครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านจิตใจ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา อันเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดี
ให้มีทักษะในการดาเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” ซึ่งเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม
ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลกนาพาชีวิตสู่ความสาเร็จ เพื่อเกื้อกูลแก่ตนเองและประเทศชาติในที่สุด
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อให้ ผู้ เรีย นมี วิ นั ย มี ความรั บ ผิ ดชอบ มี จิตสาธารณะ และปฏิ บัติตามหลั กธรรมเบื้องต้น ของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
2) เพื่อให้ นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุ จริ ต มีความกตัญญูกตเวที มีเมตตา กรุณ าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และ
เสียสละเพื่อส่วนรวม
3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4) เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาของเทศบาลในการต่อต้าน
การทุจริต
4. กลุม่ เป้ำหมำย
นักเรียน ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาของโรงเรียนวัดท่าเกวียน จานวน 100 คน
5. วิธีกำรดำเนินกำร
1) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานในการจัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมหลักสูตรต้าน
ทุจริตในโรงเรียน
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2) จัดประชุมคณะทางานในการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการดาเนินงานในการเตรียมความ
พร้อม เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์
3) ดาเนินการขออนุมัติดาเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามระเบียบฯ การใช้ งบประมาณและพัส ดุ
ของสถานศึกษา
4) จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และสถานที่ในการจัดโครงการ
5) ดาเนินการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม
6) สรุปติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ
7) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลำดำเนินงำน
ปีงบประมาณ 2566 – 2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
208000.- บาท
8. ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
นักเรียนชั้นอนุบาล – ประถมศึกษา ได้รับการอบรมหลักสูตรตามโครงการ ร้อยละ 100
ผลลัพธ์
1) จานวนนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ประถมศึกษา นาความรู้ด้านหลักธรรมมาปฏิบัติ และ
นามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สารวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม/แบบสอบถามครู)
2) เด็ก นักเรียน ได้ซึมซับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนาไปใช้ดาเนิน
ชีวิต ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สารวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม/แบบบันทึก
ความดี)
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#################################################################################

มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรด้วยควำมโปร่งใส
#################################################################################

2.1 กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1.1 กำรเปิดเผยข้อมูลกำรบริหำรงำนและกำรดำเนินงำน
2.1.2 กำรเปิดเผยข้อมูลกำรบริหำรเงินงบประมำณ
2.1.3 กำรเปิดเผยข้อมูลและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

ลำดับที่ 7
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรปรับปรุงและพัฒนำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน
2. หลักกำรและเหตุผล
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด เทศบาลตาบลพนมสารคาม จึงได้มี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดู ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งดาเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร
ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงาน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2) เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสาหรับประชาชน
3) เพื่อจัดแสดงข้อมูลการดาเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน
4) เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบล
พนมสารคาม
4. กลุม่ เป้ำหมำย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลพนมสารคาม
5. วิธีดำเนินกำร
1) จัดตั้งคณะทางานปรับปรุงและพั ฒ นาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อดาเนินการให้มีการ
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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4) จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น รวมทั้งมี
การแสดงข้อมูลการดาเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออื่น ๆ
5) จั ด ท าข้อ มู ล แสดงการดาเนิ น งาน และผลการปฏิ บั ติงานของเทศบาลต าบลพนมสารคามเพื่ อ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่าเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่กาหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบถาม
หรือขอข้อมูล หรือรับฟังคาติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/การให้บริการ เช่น
- มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะทีม่ ีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาทาการ
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อ
สอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น
- มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รั บฟังความ
คิดเห็น การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น
7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center
8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
9) จัดทารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัดเทศบาล
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีจานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง
2) มีการปรับปรุงและพัฒ นาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลพนมสารคามให้ มี
ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ผลลัพธ์
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ากว่ าร้อยละ 80 (ใช้แบบสารวจ
ความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)
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2.2 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส
2.2.1 กำรแสดงเจตนำรมณ์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตำม
หลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร

ลำดับที่ 8
1. ชื่อโครงกำร : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนาหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
เทศบาลตาบลพนมสารคามด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส
2. หลักกำรและเหตุผล
เทศบาลตาบลพนมสารคามเล็งเห็นถึงความสาคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่น และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นจะเป็นกลไกที่สาคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต รวมทั้ง
ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไป
ตามหลั ก การบริห ารกิจ การบ้ านเมือ งที่ ดี ให้ ค วามส าคั ญ กับ การต่อต้ านการทุ จริตและการมี ส่ ว นร่ว มของ
ประชาชน จึ ง ได้ มี ก ารด าเนิ น การจั ด ท ามาตรการแสดงเจตนารมณ์ ในการน าหลั ก คุ ณ ธรรมมาใช้ ในการ
บริห ารงานของผู้ บ ริห ารเทศบาลต าบลพนมสารคามด้ ว ยการจัด ท าแผนปฏิ บั ติก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริต เพื่ อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารเทศบาลตาบลพนมสารคามแสดงเจตนารมณ์ในการนาหลักคุณธรรมมาใช้ใน
การบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ
โปร่งใส
2) เพื่อประชาสัมพัน ธ์การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณ ธรรมและความ
โปร่งใสของเทศบาลตาบลพนมสารคามสู่การรับรู้ของสาธารณชน
3) เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาล
ตาบลพนมสารคาม
4. กลุม่ เป้ำหมำย
1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
2) ประชาชน
5. วิธีดำเนินกำร
1) จัดทามาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอานาจ
2) กาหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ
3) จัดทาประกาศเจตนารมณ์ในการนาหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
4) ผู้บริหารกาหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตฯ
4) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่กาหนด
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5) จัดตั้งคณะทางานเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6) จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่กาหนด
8) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
10) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
8. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการนาหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
3) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตาบลพนม
สารคาม พ.ศ. 2566 - 2570
ผลลัพธ์
เทศบาลตาบลพนมสารคาม มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป)
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2.2.2 กำรจัดทำมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน

ลำดับที่ 9
1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ NO Gift Policy
2. หลักกำรและเหตุผล
แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้กาหนดแผนป้ องกันการทุจริตและประพฤติมิช อบ โดยกาหนดให้การพัฒ นาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทาตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อนาไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ”
อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้กาหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่างในการบริห ารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณี ปล่ อยปละละเลยไม่ดาเนินการให้ ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา
เทศบาลตาบลพนมสารคามเล็งเห็นถึงความสาคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไป
ตามหลั ก การบริห ารกิจ การบ้ านเมือ งที่ ดี ให้ ค วามส าคั ญ กับ การต่อต้ านการทุ จริตและการมี ส่ ว นร่ว มของ
ประชาชน ผู้บ ริห ารได้ให้ ความสาคัญกับ การบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้าง
วัฒ นธรรมองค์กรในการป้ องกั น การทุ จริ ตโดยการจัดทามาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพื่ อหลี กเลี่ ยงการ
กระทาอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติห น้าที่ซึ่งนาไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตาบลพนมสารคาม
2) เพื่อแสดงเจตจานงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตาบล
พนมสารคามมีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy
4. กลุม่ เป้ำหมำย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตาบลพนมสารคาม
5. วิธีดำเนินกำร
1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดทามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้”
2) จัดทาประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดาเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy
3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy
4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน
5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy
6) รายงานผลการดาเนินการ
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6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
8. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จานวน 1 ฉบับ
2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตาบลพนมสารคามดาเนินการตาม
แนวทาง NO Gift Policy จานวนร้อยละ 100 (สารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบสารวจ)
ผลลัพธ์
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เรื่องสินบน
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ลำดับที่ 10
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรของเทศบำลตำบล
พนมสำรคำม
2. หลักกำรและเหตุผล
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ได้กาหนดอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มี
อานาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่ น บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนาหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้
การเพิ่มขึ้นของประชากร ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ได้มากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการดาเนิน กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
การให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได้จัดทาโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่ าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตาบลพนมสารคาม
2) เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนของเทศบาลตาบลพนม
สารคาม
3) เพื่อสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริก ารของ
เทศบาลตาบลพนมสารคาม
4. กลุม่ เป้ำหมำย
ประชาชนผู้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลพนมสารคาม
5. วิธีดำเนินกำร
1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอานาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้
1.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
1.4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2) จัด ท าระบบประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนผู้ ม าติดต่อ หรือรับ บริการ ณ จุดให้ บ ริการใน
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รูป แบบที่ง่ายและสะดวก เช่น ประเมิน ผ่ าน QR Code หรือระบบกดปุ่มแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร
3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน
4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง
5) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทราบผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจาย
ข่าวเป็นต้น
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
308000.- บาท
8. ผู้รับผิดชอบ
ทุกสานัก/กอง ในสังกัดเทศบาลตาบลพนมสารคาม
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน
ผลลัพธ์
จานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติลดลง
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2.2.3 กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต

ลำดับที่ 11
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส
2. หลักกำรและเหตุผล
เทศบาลตาบลพนมสารคามให้ความสาคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการป้องกัน
การทุ จ ริ ต ให้ มี ค วามโปร่ ง ใสความสุ จ ริ ต และบั ง เกิ ด ประโยชน์ สุ ข แก่ ป ระชาชน จึ งได้ ด าเนิ น การจั ด ท า
“แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 – 2570)” เพื่อให้เทศบาลตาบลพนมสารคามบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตตามหลัก ธรรมา
ภิบาล และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อยกระดับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตของเทศบาลตาบลพนมสารคาม
2) เพือ่ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตาบลพนมสารคาม
4. กลุม่ เป้ำหมำย
เทศบาลตาบลพนมสารคาม
5. วิธีดำเนินกำร
1) จัดตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
2) ประชุมคณะทางานฯ เพื่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต8วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต8จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่ องทาง ที่กาหนด รวมถึงรายงานการทา
แผนฯแก่ห น่ วยงานที่ เกี่ย วข้อง เช่ น รายงานการท าแผนฯ ให้ แก่ ส านั กงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่ านระบบ
รายงานและติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริ ตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E
– PlanNACC) ทางเว็บไซต์สานักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น
4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ให้แก่
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
7) รายงานผลการดาเนิ นการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทาแผนฯ ให้แก่
สานักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุ จ ริ ต ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น (E–PlanNACC) ท า ง เว็ บ ไซ ต์ ส า นั ก ง า น ป .ป .ช .
http//www.nacc.go.th เป็นต้น
8) เผยแพร่รายงานผลการดาเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
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7. งบประมำณดำเนินกำร
8. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตาบลพนมสาร
คาม พ.ศ. 2566 - 2570
ผลลัพธ์
เทศบาลตาบลพนมสารคามมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป)
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2.3 มำตรกำรลดกำรใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติงำน
2.3.1 จัดทำข้อตกลงระหว่ำงบุคลำกรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยควำมสุจริตภำยใต้กรอบธรรมำภิบำล

ลำดับที่ 12
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “กำรจัดทำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลตำบลพนมสำรคำม”
2. หลักกำรและเหตุผล
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญั ติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กาหนดไว้ว่า เพื่ อประโยชน์ในการ
ปฏิบั ติราชการให้ เกิดผลสั ม ฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ อกาหนดมาตรการกากับการปฏิ บั ติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทาความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิ บั ติ ร าชการ รวมทั้ งมาตรา 45 ก าหนดให้ ส่ ว นราชการ จั ด ให้ มี ค ณะผู้ ป ระเมิ น อิ ส ระด าเนิ น การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณ ภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนด
เทศบาลตาบลพนมสารคามจึงได้จัดให้มีการจัดทาข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการ
ลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศบาลตาบลพนมสารคามกับปลัดเทศบาลตาบลพนมสาร
คาม และหัวหน้าสานักปลัด/ผู้อานวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทาข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลพนมสารคาม
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ การปฏิบั ติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝ่ าย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสานั ก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ
4. กลุม่ เป้ำหมำย
เทศบาลตาบลพนมสารคาม
5. วิธีดำเนินกำร
1) จัดทาข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทาข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ในระดับสานัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การดาเนินงานตามข้อตกลงการปฏิ บัติราชการดังกล่าวบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน
โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปลัดองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อ มคณะทางานได้
ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้
1.1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
1.2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
1.3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
1.4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.5) การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
1.6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2) ชี้แจงสานัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทาความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลั กฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามตัวชี้วัด
เป็นต้น
- ติดตามผลการดาเนินงานตามตัว ชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กากับดูแลตัวชี้ วัด และผู้
จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การเป็ น ไปตามเป้ าหมายที่ ก าหนด และการมี ส่ ว นร่ว มของผู้ บ ริห ารของ
หน่วยงานในการกากับดูแลและติดตามผลการดาเนินงานดังกล่าว
4) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่กาหนด
5) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
6) ประสานงานกับหน่ วยงานที่รับ ผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
7) รายงานผลการดาเนินงาน
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ทุกสานัก/กอง ในสังกัดเทศบาลตาบลพนมสารคาม
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับสานัก/กอง
ผลลัพธ์
จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง
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2.3.2 มีกำรจัดทำแผนภูมิขั้นตอน/คู่ มือกำรปฏิบัติงำนและระยะเวลำกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
บริกำรประชำชน รำยละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้น ตอน เปิดเผย ณ ที่ทำกำรและในระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น
2.3.3 มีกำรกระจำยอำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ปฏิบัติรำชกำรแทน หรือ
กำรดำเนินกำรอื่นใดของผู้มีอำนำจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและ
ประชำชน

ลำดับที่ 13
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรออกคำสั่งมอบหมำยของเทศบำลตำบลพนมสำรคำม
2. หลักกำรและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ งที่มี
อานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ต้องทาอีกมากมายใน
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้มารับบริการขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่ กับฝ่ายผู้บริหาร
ไม่มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับสานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็ นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทาให้การบริการเกิดความล่าช้า
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กาหนดอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้มีอานาจและหน้าที่จัด ระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริ หาร
กิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มุ่งหวังให้ เกิ ดความคล่ องตัวในการปฏิบั ติร าชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่ ว นร่ว มและตรวจสอบการ
บริห ารงานขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นได้มากขึ้ น โดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องนาหลั กการบริหาร
จัดการทีด่ ีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ดังนั้ น เพื่อให้การบริห ารราชการเป็น ไปตามหลักการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมี
มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของเทศบาลตาบลพนมสารคาม
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3) เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
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4) เพื่อป้องกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
4. กลุม่ เป้ำหมำย
เทศบาลตาบลพนมสารคาม
5. วิธีดำเนินกำร
1) จัดทาคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ เช่น คาสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จานวน 4 ฉบับ
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วน
ราชการ เป็นต้น
2) จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุ กส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบั ติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
3) จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
8. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
ผลลัพธ์
1) ประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตาบลพนมสารคาม มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2) จานวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จานวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง

33

################################################################################

มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน
################################################################################

3.1 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.1.1 กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผนพัฒนำ กำรจัดทำงบประมำณ

ลำดับที่ 14
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดเวทีประชำคม
2. หลักกำรและเหตุผล
เทศบาลตาบลพนมสารคามเห็นความสาคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและเท่า
เทียม โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ
ความคิดเห็ น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ ภาคประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานของเทศบาลตาบลพนมสารคามด้วยการจัดทา
โครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดาเนินกิจการ
ตามอานาจหน้ า ที่ ของเทศบาลตาบลพนมสารคาม โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมีผ ลกระทบต่อความ
เป็ น อยู่ และสุ ขอนามัย ของประชาชนในชุ มชุน เพื่อนามาเป็นข้อมูล การพัฒ นา ปรับปรุง จัดทาแผนชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดให้ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็ นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินกิจการตาม
อานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลพนมสารคาม
2) เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
3) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญ หา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
4) เพื่อนามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทาแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ
5) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม
6) เพื่ อจั ดเก็ บข้อมู ลพื้ นฐานที่ เป็ นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ ประโยชน์ ในการจั ดท าแผนชุ มชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิน่
4. กลุม่ เป้ำหมำย
ชุมชน/หมู่บ้าน/ตาบล ในพื้นที่เทศบาลตาบลพนมสารคาม
5. วิธีดำเนินกำร
1) จัดทาคาสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดเวทีประชาคม
2) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็ น หรือเข้าร่วม
ประชุมประชาคม เพื่อกาหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา และ
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สถานที่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ชี้นา และครอบคลุมจานวนประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่ อย่าง
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน
3) นาผล/ข้อเสนอต่าง ๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ผ่านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
4) ติดตามประเมินผลการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชนทราบ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
158000.- บาท
8. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่ อย่างเสมอภาค และ
เท่าเทียมกัน
ผลลัพธ์
1) ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
2) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน
3) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสาหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น
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3.1.2 กำรมีส่วนร่วมตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน

ลำดับที่ 15
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของเทศบำลตำบลพนมสำรคำม
2. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิ บัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมิน
มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รู ป ธรรม ซึ่ งจะส่ งเสริ ม ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ม าตรฐานในการปฏิ บั ติ ราชการ ลดขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงดาเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลพนม
สารคาม
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วม
ปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลตาบลพนมสารคาม ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้
3) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตาบลพนมสารคาม
4. กลุม่ เป้ำหมำย
ประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตาบลพนมสารคาม
5. วิธีดำเนินกำร
1) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
2) จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
3) จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
4) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน
2 คน
(2) ผู้แทนสมาชิกสภา
2 คน
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 คน
(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)
เป็นกรรมการและเลขานุการ
(5) หัวหน้าสานักปลัด
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ ดาเนินการดังนี้
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1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลพนมสารคามตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลพนมสารคาม ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่าง
น้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อนาผลที่ได้ จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลตาบลพนมสารคาม
3) จัดทาแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตาบลพนมสารคามสาหรับผลการปฏิบัติราชการประจาปี
4) ดาเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่เทศบาลตาบลพนมสารคามมอบหมาย
5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
6) ดาเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้ บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
8) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
9) เผยแพร่ ผ ลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่น ให้ ป ระชาชนทราบ ผ่ านช่ อ งทางที่
หลากหลาย เช่น เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
10) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัดเทศบาล
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
2) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการ
ต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลตาบลพนมสารคาม
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3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน
3.2.1 มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ในกำรดำเนินกิจกำร ตำมอำนำจหน้ำที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพำะกำรดำเนินกิจกำรที่จะมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ และสุขอนำมัย
ของประชำชนในท้องถิ่น
3.2.2 มีระบบและช่องทำงให้ประชำชนในท้องถิ่นสำมำรถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่ำนช่องทำงที่
หลำกหลำย
3.2.3 มีรำยงำนหรือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ประชำชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทรำบถึงกำร
ได้รับเรื่อง ระยะเวลำ และผลกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ลำดับที่ 16
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบำลตำบลพนมสำรคำม
2. หลักกำรและเหตุผล
เทศบาลตาบลพนมสารคามเห็นความสาคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์
และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการนามาพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงานบริการสาธารณะ
และการบริห ารราชการของหน่ วยงานให้ เป็นไปอย่ างมีประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ล โปร่งใส จึงได้จัดท า
มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพื่อกากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรีย นของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการหรื อ แก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้อ นให้ แ ก่
ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการ
ติดตามผล และการแจ้ งผลการดาเนิ น การเรื่องร้องทุ กข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้ มีค วามรวดเร็ว เป็ นธรรม
สะดวกและเหมาะสม รวมทั้ งจั ด ให้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ เผยแพร่ ก ระบวนการร้อ งเรีย น และขั้ น ตอนให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ก ากั บ ติ ด ตามการจั ด การเรื่ อ งราวร้อ งทุ กข์ / ร้อ งเรีย นของเทศบาลต าบลพนมสารคาม ให้
สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม
2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล
และการแจ้งผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม
4. กลุม่ เป้ำหมำย
เทศบาลตาบลพนมสารคาม
5. วิธีดำเนินกำร
1) จัดตั้งคณะทางานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตาบลพนมสารคาม

38

2) ประชุมคณะทางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตาบลพนมสารคาม
เพื่อกากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก
3) คณะทางานฯ กาหนดมาตรการในการกากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
- กาหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตาบลพนมสาร
คาม
- ก ากั บ ติ ด ตามให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์เผยแพร่กระบวนการ
ร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
- กาหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ
- กาหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถดาเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ
- กาหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้อ งทุกข์ มีการแจ้งผลการดาเนินการหรือ
ความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง
3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- จัดทาคู่มือหรือแนวทางดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่ เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอก
จะท าการร้ องเรี ย น รายละเอีย ดขั้ น ตอนหรือ วิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่ วนงานที่ รับ ผิ ดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ เป็นต้น
- กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
- กาหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
- จัดทาข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- จัดทาข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จานวนเรื่อง เรื่องที่ดาเนินการแล้ว
เสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ฯลฯ
4) จั ดทาคู่มือปฏิบั ติงานเกี่ยวกับ การรับ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มื อแนวทางการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรีย นการทุจริต แนวทางดาเนิ น การต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิ ชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตาบลพนมสาร
คาม ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน
6) จัดทาฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และกาหนดกาหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไข
ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมขึ้นอีก
7) รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ
8) คณะทางานฯ กากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินการตามมาตรการ
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9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ
10) รายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น การเรื่องร้อ งเรีย น พร้อ มปั ญ หา อุป สรรค และแนวทางแก้ ไข ให้
ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
8. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
2) มีการแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่/หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน
4) มีการแจ้งผลการดาเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทาง
ในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง
5) มีการกากับ ติดตามการจัดการเรื่องราวร้ องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตาบลพนมสารคาม ให้
สามารถตอบสนอง ความต้ องการหรื อแก้ไขปัญ หาความเดือดร้อนให้ แก่ ประชาชนได้อ ย่างเหมาะสมตาม
มาตรการที่กาหนดไว้
ผลลัพธ์
ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
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3.3 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต
3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่ำยภำคประชำชน/องค์กรชุมชน ในกำรป้องกันตรวจสอบและต่อต้ำนกำร
ทุจริต
3.3.2 ส่งเสริมให้เครือข่ำยภำคประชำชนมีกำรดำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต
3.3.3 บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต

ลำดับที่ 17
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต
2. หลักกำรและเหตุผล
ปัญหาการทุจริตเป็น ปัญ หาที่ส่งผลกระทบต่ อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึ งจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการที่จะป้องกัน และปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุ ผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต เทศบาลตาบลพนมสารคามจึงได้จัดทากิจกรรมบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่ วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง
ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริต
2) เพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง
4. กลุม่ เป้ำหมำย
ภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาครัฐ วิส าหกิจ สถานศึ กษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลพนม
สารคาม
5. วิธีดำเนินงำน
1) จั ดตั้ งคณะท างานเพื่ อบู รณาการทุ กภาคส่ วนเพื่ อต่ อต้ านการทุ จริต จากภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตเทศบาลตาบลพนมสารคาม
2) กาหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพื่อต่อต้า นการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาครัฐวิสาหกิจสถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลตาบลพนมสารคาม
3) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน
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4) หน่ วยงานบู รณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่ อนตาม
แนวทาง แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต
5) สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัดเทศบาล
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต อย่างน้อย 1 เครือข่าย
ผลลัพธ์
มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต
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################################################################################

มิติที่ 4 กำรยกระดับกลไกกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
################################################################################

4.1 กำรจัดวำงระบบตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต
4.1.1 มีกำรจัดทำและรำยงำนกำรจัดทำระบบตรวจสอบภำยใน
4.1.2 มีกำรจัดทำและรำยงำนกำรจัดทำระบบควบคุมภำยใน
4.1.3 มีกำรจัดให้มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต

ลำดับที่ 18
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดทำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี
2. หลักกำรและเหตุผล
การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่ งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิ จกรรมการเพิ่ม
มูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คาปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานเพื่ อเพิ่ม
ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การดาเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิ ดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
สาคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทาอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ ก าหนด โดยผู้ บ ริ ห ารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โ ดยรวมเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของ
กระบวนการบริหาร เพื่อจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทาให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตาบล
พนมสารคาม เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่ งเสริมให้ เกิดกระบวนการกากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบั ติ งาน ป้ องกัน การ
ประพฤติ มิ ช อบหรื อ การทุ จ ริ ต และเป็ น การลดความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จนท าให้ ก ารด าเนิ น งานไม่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์
2) เพื่อเป็ น มาตรการถ่ว งดุล แห่ งอานาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้ เกิดการจัดสรร การใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลาดับความสาคั ญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร
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3) เพื่อนาผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้ น รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาส
ของความสาเร็จของงาน
4. กลุม่ เป้ำหมำย
บุคลากรในเทศบาลตาบลพนมสารคาม
5. วิธีกำรดำเนินกำร
1) จัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกาหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และ
ให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
2) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความส าคัญ ของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์ และประเมินผลการบริห ารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
3) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริ หารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ของเทศบาลตาบลพนมสารคามให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
4) สอบทานระบบการปฏิบั ติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ งที่ทางราชการ
กาหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติ ดตามประเมิน ผลต่อผู้ บริห ารเพื่ อน าข้อมู ล ไปใช้ในการ
ปรับ ปรุงประสิ ทธิภ าพการทางาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึ้น และป้องกันการทุจริต
รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความสาเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน
6. ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตาบลพนมสารคาม
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีห น่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่
2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ผลลัพธ์
1) มีการนาผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ
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2) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน
3) การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ 5
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4.2 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น
4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้
4.2.2 ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่น ให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิ บัติงำนของฝ่ำยบริหำร
ตำมกระบวนกำร และวิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด

ลำดับที่ 19
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกฎ ระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหำรและ
สมำชิกสภำท้องถิ่น
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆที่สมาชิกสภาท้องถิ่ นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดาเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจาไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือ ขาดความรู้ กฎหมาย ระเบี ยบ ประกาศ คาสั่ ง เงื่อ นไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม เสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่ างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้ กระทาผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์ ก รปกครองส่ ว น ท้ อ งถิ่ น และท าให้ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาของประชาชนหรื อ การพั ฒ นาท้ องถิ่ น
ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า
ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารและสมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลพนมสารคาม เพิ่ ม พู น ความรู้ ความเข้ าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้ อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่ ว นรวม และแนวทางการปฏิ บั ติ ส าหรั บ เจ้ าหน้ า ที่ ข องรัฐ เรื่องการรับ ทรัพ ย์ สิ น หรื อประโยชน์ อื่ น ใดของ
เจ้าหน้ าที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต และ
กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลพนมสารคาม ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลพนมสารคาม ให้มีความพร้อมในองค์
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ
4. กลุม่ เป้ำหมำย
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลพนมสารคาม
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5. วิธีดำเนินกำร
1) จัดทาโครงการ/แผนงาน
2) กาหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
3) จัดเตรียมการอบรม ได้แก่ จัดทากาหนดการ ประสานวิทยากร จัดทาเอกสารประกอบการอบรม
จัดเตรียมสถานที่ เชิญกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ
4) อบรมให้ความรู้ตามกาหนดการ
5) ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ
6) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
158000.- บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัดเทศบาล
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสาหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
2) ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลพนมสารคาม มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของจานวนผู้เข้ารับการอบรม
ผลลัพธ์
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลพนมสารคาม บริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
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4.3 มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต
4.3.1 มีแนวปฏิบัติในกำรดำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภำพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
สำหรับผู้ร้องเรียน

ลำดับที่ 20
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรจัดให้มีระบบและช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตของเทศบำล
ตำบลพนมสำรคำม
2. หลักกำรและเหตุผล
ปั ญ หาการทุจ ริ ตคอร์ รัป ชัน ในประเทศไทยถือ เป็น ปัญ หาเรื้อรังที่ นับ วันยิ่งจะทวีความรุน แรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลาดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒ นาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สั งคมไทย ไม่ ว่าจะเป็ น ภาคการเมือ ง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น มัก ถูก มองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจ และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
เทศบาลตาบลพนมสารคาม มีน โยบายใช้ห ลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริห ารงานส่งเสริมให้ ภ าค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ดาเนินการจัดทา
มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลตาบลพนมสารคาม
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภั ย สาหรับบุคลากร
และประชาชน
2) เพื่อ ให้ การตรวจสอบเรื่อ งร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว
โปร่งใส เป็นธรรม
4. กลุม่ เป้ำหมำย
ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลตาบลพนมสารคาม
5. วิธีดำเนินกำร
1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่ บนหน้า
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็น การคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ)
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และจั ด ให้ มี ช่ อ งทางการติ ด ตามเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นได้ ด้ ว ยตนเอง และมี ก ารรายงานผลการด าเนิ น การหรื อ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
2) ดาเนิ น การให้ มีเจ้ าหน้ าที่ที่ รั บ ผิ ดชอบดาเนิ นการให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย กรณี มีเรื่องร้องเรีย น
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
3) ดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรี ยนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน
4) ดาเนินการจัดทาและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) รายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
6. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมำณดำเนินกำร
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สานักปลัดเทศบาล
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีระบบและช่องทางการรั บเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสาหรับ
ผู้ร้องเรียน
ผลลัพธ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา
จากจานวนข้อร้องเรียนจากประชาชน8จานวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน)
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