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ประกาศเทศบาลตำบลคำอาฮวน 

เรื่อง   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) 

ของเทศบาลตำบลคำอาฮวน 

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

  ด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอความ
ร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี   เพื่อเป็นเครื่องมือกำหนด
ทิศทางในการบริหารท้องถิ่นและมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตตลอดจนแสดงให้เห็นถึง
เจตจำนงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม นั้น 

  เทศบาลตำบลคำอาฮวน  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) โดย
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 ปี (๒๕60-๒๕64)  จึงขอ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานภายในเทศบาล
ตำบลคำอาฮวน ยืดถือและปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

    ประกาศ   ณ  วันที่   ๙  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๖2    

                 
                 (นายทวี   กิ่งคำวงค์) 
     นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน 
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คำนำ 
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลตำบลคำอาฮวน  อำเภอ
เมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  ได้จัดทำข้ึนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ ( พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย ๔ มิติ  ดังนี้ 
  มิติที่ ๑  การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
  มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
  มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) นี้
จะเป็นประโยชน์ในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลคำอาฮวน  และมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารแสดงเจตจำนง
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต” 
 

คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
เทศบาลตำบลคำอาฮวน 

มิถุนายน ๒๕๖2 
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สารบัญ 
           หน้า 

ส่วนที่ ๑  บทนำ 
 ๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร    ๒ 
 ๒. หลักการและเหตุผล        ๓ 
 ๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน       ๕ 
 ๔. เป้าหมาย         ๕ 
 ๕. ประโยชน์ของการจัดทำแผน       ๕ 
ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณท่ีดำเนินการ 4 ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  แยกตาม ๔ มติิ  ดังนี้ 
  มิติที่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต      ๘ 
  มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต     ๙ 
  มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   ๑๐ 
  มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ อปท. ๑๑ 
ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 
  แยกตาม ๔ มิติ  ดังนี้ 
  มิติที่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต      ๑๒ 
  มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต     23 
  มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   42 
  มิติที ่๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ อปท. 57 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ 
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล 
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ 
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์ สำคัญ
เพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

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

 สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ 
ดังนี้  
 1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้ 
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก 
โอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต  
 2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทนุนิยม ทำให้คน ใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการ 
ทุจริตมากยิ่งขึ้น 
 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ บุคคลเหล่านี้ 
  4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ ผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก 
เจ้าหน้าทีเ่พ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ 
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
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  5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่
ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
  6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น 
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป น้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม 
  7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น ยก
ย่องคนที่มีเงิน คนทีเ่ป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด เห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำ การทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง  

2. หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง และ
สลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา ลำดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน ใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก 
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน 
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการ 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น 
เครือ่งมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอรร์ัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน 
จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 
2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลำดับที ่101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทย เป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  
 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน 
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อย
ถอยลง สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน โครงสร้าง
สังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของ
สังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ พวกพ้อง ยึด
ติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการ
ทุจริตคอรร์ัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าว
ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทำงานที่ไม่ได้ บูรณาการ
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้น
ไมส่ามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
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 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากป ี
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม ่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ 
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึน้ได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจาก
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนด ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
หลักออกเป็น 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 เพ่ือให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น รูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหาร จัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดำเนินการจัดทำ แผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน  
 1) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  
 2) เพ่ือยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง ที่
ดี (Good Governance) 
  4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
4. เป้าหมาย 
  1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง 
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน แห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
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 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
ของข้าราชการ 
  3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม 
  5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน  
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง 
ประชาชนในท้องถิน่มีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ 
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่ 
มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
  4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน 
การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น 
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

(พ.ศ. 2561-2564) 
เทศบาลตำบลคำอาฮวน   อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

 
 

มิต ิ
 

ภารกิจตามมติ ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย

เหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

มิติที่ 1 
การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

๑.1. สร้าง
จิตสำนึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
บริหาร 
ข้าราชการฝ่าย
การเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น 
และฝา่ยประจำ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑.๑.๑ (1) โครงการพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที ่
1.1.2 (1) กิจกรรมบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
1.1.2(2) มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู้ 
เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
1.1.3 (2) มาตรการ “จัดทำคู่มือ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

250,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

250,000 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 

35,000 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 

 

๑.๒. การสร้าง
จิตสำนึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

1) โครงการปลูกต้นไมเ้พื่อเพ่ิม
พื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ใน
พื้นที่ตำบลคำอาฮวน 
2) กิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟ ู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พัฒนา และปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในชุมชน 
3) โครงการฝักอบรมอาชีพ สร้าง
รายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5,000 
 
 
 
- 
 
 
 

19,800 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 

19,800 

5,000 
 
 
 
- 
 
 
 

19,800 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 

19,800 

 

๑.๓. การสร้าง
จิตสำนึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 

๑) กิจกรรมพาน้องท่องธรรมะ  
2) โครงการสรา้งภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (กิจกรรม 
“โตไปไม่โกง”) 
3) โครงการสรา้งภูมิคุ้มกันทาง 
สังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลคำ
อาฮวน (กิจกรรม “ส่งเสริมการ 
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

9,700 
 

55,000 

 
 
 
 

9,700 
 
- 
 
 
 

 

มิติที ่๑ รวม  5 กิจกรรม  2 มาตรการ   
4 กิจกรรม 

274,800 44,800 344,500 74,500  
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มิต ิ
 

ภารกิจตามมิต ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี2561 ปี2561 ปี2563 ปี2564 หมาย

เหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
มิติท่ี 2    
การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต  

2.1 แสดงเจตจำนง
ทางการเมืองในการ 
ต่อต้านการจริต
ของผู้บริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตจำนง 
ตอ่ตา้นการทุจริตของผู้บริหาร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

- - 
 

-  

๒.2 มาตรการ
สร้างความโปรงใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

2.2.1 (1) มาตรการออกคำสั่ง
มอบหมายของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หัวหน้าส่วนราชการ 
2.2.1 (2) กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน” 
2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี” 
2.2.2 (2) โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ –
จัดจ้าง 
2.2.3 (1) มาตรการป้องกันการ
ทุจริตและสร้างความโปร่งใสใน
การดำเนินงานทะเบียนและบัตร
ประจำตัวประชาชน 
2.2.3 (2) โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,000 

 

๒.3 มาตรการการ
ใช้ดุลพินิจและใช้
อำนาจหน้าที่ให้
เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่
ด ี

2.3.1 (1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
2.3.1 (2) โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบตัิ
ราชการ 
2.3.2 (1) มาตรการออกคำสั่ง
มอบหมายของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 

 

 ๒.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หนว่ยงาน/บุคคล
ในการดำเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏบิัต ิ
ตนให้เป็นท่ี
ประจักษ ์

2.4.1 (1) กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกยีรตคิุณแกส่ตรีดีเด่น 
2.4.2 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจติสาธารณะ 
  

- 
 
- 
 
 

1,000 
 

1,000 
 

- 
 
- 
 
 
 

- 
 
- 
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มิต ิ
 

ภารกิจตามมิต ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564 หมาย

เหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  2.4.2 (2) กิจกรรมยกย่อง

และเชิดชูเกียรติแก่บุคคล 
หน่วยงานองค์กรดีเด่น ผู้ทำ
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 
2.4.3 (1) กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 

มิติท่ี 2    
การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

๒.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้-
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือ ตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ” 
2.5.2 (1) มาตรการ “ให้
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องค์กรอิสระ” 
2.5.3 (2) มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

มิติท่ี ๒ รวม 3 โครงการ 6  มาตรการ   
8 กิจกรรม 

19,000  19,000 19,000  

มิติท่ี 3    
การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน
 
 
  
  
                                                                                                                                               

3.1 จดัใหม้ีและ
เผยแพร่ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการ
อำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนไดมี
ส่วนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัตริาชการ
ตามอำนาจหน้าที่
ขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

3.1.1 (1) มาตรการ“ปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ตำบลคำอาฮวนให้มีประสิทธิ 
ภาพมากยิ่งข้ึน” 
3.1.1 (2) กิจกรรม “อบรม
ให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมลู
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540” 
3.1.2 (1)มาตรการ“เผยแพร ่
ข้อมูลข่าวสารที่สำคญัและ
หลากหลาย” 
3.1.2 (2) กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารดา้น
การเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของเทศบาล และ
การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง” 
3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ตำบลคำอาฮวน” 

 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
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มิต ิ
 

ภารกิจตามมิต ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564 หมาย

เหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  3.1.3 (2) โครงการสื่อ

ประชาสมัพันธ์ 
30,000 30,000 30,000 30,000  

มิติท่ี 3    
การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

3.2 การรับฟ้ง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/รอง
ทุกขข์องประชาชน 

3.2.1 (1) โครงการจดัประชาคม 
แผนชุมชน ประชาคมตำบล 
3.2.1 (2) กิจกรรมการ
ดำเนินงานศูนย์รบัเรื่องราวร้อง
ทุกข์เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
3.2.2 (1) มาตรการกำหนด
ขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน  
3.2.3 (1) มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนรำคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
3.2.3 (2) กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

30,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3 การส่งเสรมิ
ให้ประชาชน 
มีส่วนรวมบริหาร
กิจการของ
เทศบาลตำบล   
คำอาฮวน 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
คำอาฮวน 
3.3.1 (2) โครงการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและประชาคม
ตำบลประจำปี 
3.3.3 (1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาล 
3.3.3 (2) มาตรการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัตติามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีของเทศบาลตำบลคำอาฮวน 

 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มิติที ่๓ รวม 3 โครงการ  7 มาตรการ   
5 กิจกรรม 

60,000 40,000 40,000 40,000  
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มิต ิ
 

ภารกิจตามมิต ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี2562 ปี2562 ปี2563 ปี2564 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
มิติท่ี 4   
การเสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ  
การบริหาร
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจดัวางระบบ
และรายงานการควบคมุ
ภายในตามทีณ่ะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 

4.1.1 โครงการจดัทำ
รายงานการควบคมุ
ภายใน 
 

     

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตัิหรือ
การบริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถดำเนิน 
การได ้

4.2.2 (1) กิจกรรมการ
รายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ 
 

     

4.3 การส่งเสรมิบทบาท
การตรวจสอบของสภา
เทศบาลตำบลคำอาฮวน 

4.3.1 กิจกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักย 
ภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

250,000 
 

25,000 
 

250,000 
 

35,000 
 

 

4.4  เสรมิพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 กิจกรรมการติด
ป้ายประชาสัมพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจรติ 

  - -  

มิติที ่๔ รวม 1 โครงการ   -มาตรการ  
3 กิจกรรม 

250,000 25,000 250,000 35,000  
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ส่วนที่ 3 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์ 
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 
2. หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤติของโลกท่ีมา
กับกระแส  โลกาภิวัฒน์ มีรากฐานสำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมาย
ภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใช้อำนาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร  
เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกท่ีดี
ในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน และเกิดความภาคภูมิใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื้อสัตย์สุจริต  
3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร เกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที่ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
  2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานและพนักงานจ้างของ อปท. 
5. พื้นที่ดำเนินการ  เทศบาลตำบลคำอาฮวน  อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
6. วิธีดำเนินการ 
  1. จัดให้มีการดำเนินกิจกรรม 
   1.1 ฝึกอบรมสัมมนา  
   1.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์บุคคลต้นแบบในองค์กร 
   1.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  2. ติดตามประเมินผลกิจกรรม 
7. ระยะเวลาในการดำเนินการ พ.ศ. 2561- 2564 
8. งบประมาณในการดำเนินการ  250,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ  สำนักปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  3.1 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่โดยมุ่ง
สัมฤทธิ์ของงาน  มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีจิตสาธารณะ 
  3.2 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
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 1.1.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม : กิจกรรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
2. หลักการและเหตุผล   
  หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสำคัญในการบริหารและ
การปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการ
ทำงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังสามารถ
แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วน
บั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการท่ีจะทำให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ ในที่สุดนั้น ต้องนำ
หลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสำนึกของคนไทยร่วมต้านภัย
การทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริต   คอร์รัปชัน ทั้งนี้ 
กลไกการนำหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วาง
กรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของ
ภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีขึ้นแล้ว  
แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ 
หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาล  
ซึ่งประกอบด้วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม 
(Participation) ดังนั้น การพิจารณา คัดเลือกนำองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือ
กลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสำหรับ หน่วยงานหรือองค์กรใดๆ จะต้องคำนึงถึงกรอบเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดำเนินงานที่หน่วยงานองค์กร สามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป   
  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลคำอาฮวน จึงจัดทำโครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขึ้น  
3. วัตถุประสงค์   
  1. เพือ่ให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม   
  2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)   
  3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้  
  4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กร
ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  
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4. เป้าหมาย   ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก     
5. พื้นที่ดำเนินการ  เทศบาลตำบลคำอาฮวน  
6. วิธีดำเนินการ   
  1. จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น   
  2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ   
  3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร   
  4. จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม   
  5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  
7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ   
  เป็นกิจกรรมย่อยตามโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สำนักปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
  1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม   
  2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)   
  3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้   
  4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้อย่าง
มี ประสิทธิภาพ 
 
โครงการที่ 2 
1.  ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 
  : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลคำอาฮวน” 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีเทศบาลตำบลคำอาฮวนได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลคำอาฮวน พ.ศ. 2561  
โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่ง
การกระทำ กำหนดให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก        
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม,มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วน
ตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วย
ความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ 
สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และ
กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการ
แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
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และประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึง
เทศบาลตำบลคำอาฮวน ควรนำแนวทางการดำเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดย
อนุโลม   
  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลตำบล 
คำอาฮวนได้จัดทำมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลคำอาฮวน” ขึ้น 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำทุกระดับนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต     
มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
   3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลคำอาฮวนเพ่ือให้การดำเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   3.3 เพ่ือทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
   3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามลำดับ 
   3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทั่วไป 
5. พื้นที่ดำเนินการ  เทศบาลตำบลคำอาฮวน  
6. วิธีดำเนินการ 
   1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลคำอาฮวนเพ่ือใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร ข้าราชการ 
ทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
   2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลคำอาฮวน เปิดเผยเป็นการทั่วไป
แก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณดำเนินการ   
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
   ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน และงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล
ตำบลคำอาฮวน 
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 1.1.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 
  : กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน  
2. หลักการและเหตุผล   
  ด้วยสถานการณ์หรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง  “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตามอำนาจหน้าที่ละความ
รบัผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมี
หลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัว
เงิน หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วน
เสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดย
กำหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ดังนั้น เทศบาลตำบลคำอาฮวนจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ 
ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรในเทศบาลตำบลคำอาฮวน  เพื่อป้องกันการทุจริตใน
การปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานเทศบาล  
เพ่ือให้พนักงานทุกคนทำงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องกำกับความ
ประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค์   
  3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน   
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ตำบลคำอาฮวน   
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลคำอาฮวน มีจิตสำนึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  
4. เป้าหมาย   
  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง และครูผู้ดูแลเด็กเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
5. พื้นที่ดำเนินการ   เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
6. วิธีการดำเนินการ   จัดประชุมประจำเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
7. ระยะเวลาการดำเนินการ  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)   
8. งบประมาณในการดำเนินโครงการ   ไม่ใช้งบประมาณ   
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
  ตัวชี้วัด  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและครูผู้ดูแลเด็กมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน   
  ผลลัพธ์  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมี
ความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม : มาตรการ “มาตรการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
2. หลักการและเหตุผล 
   รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด 
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
   ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตาม 
รัฐธรรมนูญ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-
2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 
5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
   เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น 
และเพ่ือนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้
เป็นกลไกสำคัญท่ีจะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทำที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ใน
ภาครัฐ เทศบาลตำบลคำอาฮวนจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาใน
เรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกัน
รณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับ
มาตรฐานสากลได้ต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลคำอาฮวนให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
นำไปเป็นองค์ความรู้ในการทำงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
   3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชัน   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
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5. พื้นที่ดำเนินการ  เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
6. วิธีดำเนินการ 
   1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
   2. จัดทำ (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
   3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
   4. จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
   5. แจกจ่ายให้บุคลากร 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณดำเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 1.2.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
โครงการที่ 1  
1. โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม :  
   โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่ตำบลคำอาฮวน  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
  เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่
ทำให้ อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบ
กับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกใน
ประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทำลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ 
ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญส่งผลกระทบ  ต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะ
โลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซ
ออกซิเจน อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ 
ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เทศบาลตำบลคำอาฮวน   จึงได้จัดทำ
โครงการ “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ตำบลคำอาฮวน ประจำปี 2562” เพ่ือให้
ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วม
ถวายเป็นราชสักการะใน วโรกาสมหามงคลดังกล่าว  
  ดังนั้น งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคำอาฮวน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียวในพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตตำบลคำอาฮวนเพ่ือให้เกิดความร่มรื่น แก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชน   
3. วัตถุประสงค์   
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ
ร่วมกัน   
  3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว
ในตำบลคำอาฮวน   
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลค่า
ทรัพยากรทีม่ีและลดภาวะโลกร้อน   
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  3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย
ร้อนแก่ประชาชน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 500 ต้น  
5. พื้นที่ดำเนินการ   พ้ืนที่สาธารณะในเขตตำบลคำอาฮวน  อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร   
6. วิธีดำเนินงาน   
  6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ  โรงเรียน กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนในท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม   
  6.2 ประสานขอพันธุ์กล้าไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ   
  6.3 ดำเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ โรงเรียน กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนในท้องถิ่น     
7. ระยะเวลาดำเนินการ    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)   
8. งบประมาณดำเนินการ   5,000  บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ    งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน  
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
  10.1 ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  10.2 ทำให้เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน   
  10.3 ทำให้ประชาชนมีจิตสำนึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
  10.4 ทำให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นใน
ชุมชน 
 
โครงการที่ 2 
1.  โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม: 
   :กิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจำนวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าไม้ที่ผิด
กฎหมายได้เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจำนวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผล
กระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก 
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้
ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ 
พระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิด
ค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากข้ึนอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้
เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการดำเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่างเพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง” 
ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึงไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้
ทำท่ีอยู่อาศัยและจำหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูก
ไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  เทศบาทตำบลคำอาฮวน ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้
ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตเทศบาล
ตำบลคำอาฮวน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 
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3. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลคำอาฮวน จำนวน 16 หมู่บ้าน 
โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น 
   4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ำ คูคลอง  ที่เสื่อมโทรม ดูแลทำความสะอาดถนน ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของเทศบาลตำบล คำอาฮวน จำนวน 16 หมู่บ้าน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ 
   4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลคำอาฮวน สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
คำอาฮวน พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลตำบลคำอาฮวน ผู้นำชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง 16 หมู่บ้าน ได้แก่ ประธาน
ชุมชน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน หน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
   พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน และแหล่งน้ำ คู คลอง ในเขต
เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
6. วิธีการดำเนินงาน 
   6.1 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจําชุมชน  (กลุ่ม
ย่อยแต่ละชุมชน) 
  6.2 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กำจัดวัชพืช ทำความสะอาดถนนและ
พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
   6.3 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนให้มีความสวยงาม สะอาดร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจ
และเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากข้ึน 
 
โครงการที่ 3 
1. 1. โครงการ/มาตรการ/กจิกรรม: โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนว
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้ง
ได้พระราชทานแนวทางการดำเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นำไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการ
ดำเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรกให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และ
ขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้สำหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต”ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะประชาชนใน



 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลคำอาฮวน 

25 

ชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสำคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็น
ขั้นตอนตามลำดับความจำเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่
เหมาะสมนอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความ
ต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้
ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตำบลคำอาฮวน จึงจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ         
มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตตำบลคำอาฮวน 
   3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการให้กับคนยากจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตตำบลคำอาฮวน 
  3.3 สามารถนำความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
   3.4 สามารถแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ 
   3.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในเขตตำบลคำอาฮวน 
5. พื้นที่ดำเนินการ  เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
   6.2 จัดอบรมให้ความรู้ให้กับผู้ร่วมโครงการ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ 2562 
8. งบประมาณดำเนินการ  22,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ 
   10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ 
  10.4 มีรายได้เพ่ิมขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 
   10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
โครงการที่ 1  
1. โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม : กิจกรรมพาน้องท่องธรรมะ  
2. หลักการและเหตุผล   
  ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลินใน
กระแสค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงดำเนิน
ชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทำให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้น
ได้ จึงมีแนวโน้มในการ ดำเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือ
แก้ปัญหาด้วยการพึ่งยาเสพติด  เด็กและเยาวชนคือพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคต
ของชาติ เป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันสำคัญ ที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิด สร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้
เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและ พลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวก 
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เขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อ หรือสร้างปัญหา
ให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศชาติเพ่ือความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป 
เพ่ือให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม   โครงการ “พาน้องท่อง
ธรรมะ” เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตาม
หลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และ มีความสุข” 
เพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่นำธรรมะ นำหลักคำสอนที่รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน คือการพัฒนากาย โดย
การแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับ
ครอบครัวและบุคคลในสังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพท่ีสุจริต การพัฒนาจิต ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้ง
คุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดท้ายการพัฒนาปัญญาให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญ
ทางเสื่อมปัจจัยที่เก่ียวข้อง รู้วิธีการป้องกันรู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้
มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก นำพาชีวิตสู่ความสำเร็จเพื่อ เกื้อกูลตนเองและประเทศชาติในที่สุด  
3. วัตถุประสงค์   
  3.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีใน หมู่คณะ   
  3.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน   
  3.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม  
  3.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม  
  3.5 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต    เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน  
5. พื้นที่ดำเนินการ    เทศบาลตำบลคำอาฮวน   
6. วิธีดำเนินการ   
  6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดจัดงาน   
  6.2 จัดทำโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ   
  6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ   
  6.4 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วมโครงการ   
  6.5 ดำเนินการตามโครงการ   
  6.6 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  
7. ระยะเวลาดำเนินการ    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
8. งบประมาณดำเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ    งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
  10.1  ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิดความสัมพันธ์สามัคคีใน หมู่คณะ   
  10.2  ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน   
  10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม    
  10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม  
  10.5 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
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โครงการที่ 2 
1. โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม  
  : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลคำอาฮวน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 
2552   มาตรา 50 (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ  พระราชบัญญัติกำหนดแผน
และข้ันตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา 
และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9)จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  
สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
และมาตรา 25 กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 
  เทศบาลตำบลคำอาฮวนพิจารณาเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลคำอาฮวน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่
ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญ ที่ทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกัน
แก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุดโดยการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด  ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิต
สาธารณะ มีจิตสำนึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และคำนึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการ
กระทำใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
  3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 
   3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
4. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
   เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน  
  เชิงคุณภาพ  
  เด็กเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนำความรู้ประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับใช้
กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
   5.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
   5.2 ดำเนินการตามโครงการ 
    - บรรจุโครงการในแผนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  5.3 สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ 
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6. พื้นที่ดำเนินการ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
7. งบประมาณดำเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานการศึกษา สำนักปลัด เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1. เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
   2. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
  3. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
 
โครงการที่ 3 
1. 1. โครงการ/มาตรการ/กจิกรรม 
 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลคำอาฮวน (กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”) 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ที่ทำให้เกิดปัญหาเช่น ผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กและเยาวชนไทยไม่เห็น
ความสำคัญของการศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติ 
ดังนั้นจึงควรทำให้เด็กและเยาวชนรู้จักความพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด เพื่อให้เด็ก
และเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม 
ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
  เทศบาลตำบลคำอาฮวน พิจารณาเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัด
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลคำอาฮวน (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้น เพื่อปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดข้ึน 
และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พุทธศักราช 
2496  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552 เทศบาลตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ตาม
มาตรา 50 (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล  เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชราและผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2553มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวันได ้
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  3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึน 
   3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน และ
รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
4. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
   เด็กและเยาวชนตำบลคำอาฮวน จำนวน  50  คน 
 เชิงคุณภาพ 
   เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
   5.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
   5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
   5.3 ดำเนินการตามโครงการ 
   5.4 สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ 
6. พื้นที่ดำเนินการ    เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
7. งบประมาณดำเนินการ  เทศบาลตำบลคำอาฮวน  15,000 บาท  
8. ระยะเวลาดำเนินการ  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1. เดก็และเยาวชนสามารถนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได ้
   2. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
เกิดข้ึนได้ 
   3. เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
2. หลักการและเหตุผล 
   คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว      
3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ในปี พ.ศ. 
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ 
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ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น 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) 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำ
ได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
  ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคำครหา ที่ได้สร้างความขม
ขื่นใจให้แก่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนทำงานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทำนองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดขึน้กับคนทำงานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจำนวนมาก และมากกว่าคนทำงานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทำงาน
ในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทำงาน
ในท้องถิ่นจะใช้อำนาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทำงานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่า
ของความเสียหายของรัฐ ที่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของ
ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   4.1 ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
   4.2 มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
   4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
   เทศบาลตำบลคำอาฮวน  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
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6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
   6.3 จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
   6.4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
   6.5 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
   6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
   6.7 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
   6.8 รายงานผลการดำเนินงาน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
   กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคำอาฮวน  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
   - มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
   - มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
   - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จำนวน 1 ฉบบั 
10.2 ผลลัพธ์ 
   - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
2.2  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง 
โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
     มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
   เทศบาลตำบลคำอาฮวน เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจ
หน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องทำอีก
มากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่าย 
ผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความ
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ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กำหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็นประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 
48(2) เตรส ที่กำหนดให้นายกเทศมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของ
เทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กำหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล 
และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอำนาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ
นายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ กำหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
เทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย 
และอำนาจหน้าที่อ่ืน ตามท่ีมีกฎหมาย กำหนด หรือตามท่ีนายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตำบลคำอาฮวน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบิหารงานบุคคล
ของเทศบาลจังหวัดตำบลคำอาฮวน 
   ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรการ 
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
   3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ  ประกอบด้วย
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล  
รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาล
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ดำเนินการ  สำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
6. วิธีดำเนินการ 
   1.ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
  2.จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
   3. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
   4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562) 
8. งบประมาณดำเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  สำนักปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิตมีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
  10.2 ผลลัพธ์   
   - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
   - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 
โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน 
ซึ่งเทศบาลตำบลคำอาฮวนได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 
2545 ลงวันที่  25  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ได้กำหนดให้นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวนแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเพนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของ
กิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต พนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
5. พื้นที่ดำเนินการ  เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตำบล       
คำอาฮวนโดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงาน
เทศบาลตำบลคำอาฮวน ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน โดยประกอบด้วย
ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและพนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็น
เลขานุการ 
   6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของพนักงานเทศบาลตำบล     
คำอาฮวน เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
   6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตำบล    
คำอาฮวน รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
   6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน พิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
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พนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวนเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2545 
ลงวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม   
8. งบประมาณดำเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  สำนักปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได 
 
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดการพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
  เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากร งานการเงินและบัญชี กองคลัง  เทศบาลตำบลคำอาฮวนจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำตามกฎหมาย ระเบียบ 
และมีความจำเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาล  
3. วัตถุประสงค์   
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรงานการเงินและบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง   
  3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   บุคลากร งานการเงินและบัญชี กองคลัง  เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
5. พื้นที่ดำเนินการ   กองคลัง เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
6. วิธีดำเนินการ   
  จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ที่ตั้งไว้  
7. ระยะเวลาดำเนินการ   
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)  วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562  
8. งบประมาณดำเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ   กองคลัง เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
  10.1 บุคลากร การเงินบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง   
  10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทาง เดียวกัน   
  10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
  เนื่องจากเทศบาลตำบลคำอาฮวน มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กำหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีและให้คำนึงถึงการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับ
มาตรา 50 (9) ที่กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กำหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการดำเนินการ
โดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน   
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ 
จัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการ
และกิจกรรม  
3. วัตถุประสงค์   
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาล   
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล   
  3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ดำเนินการตามระเบียบ 
กระทรวงกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จำนวน 4  ช่องทาง 
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวเทศบาลตำบลคำอาฮวน และสถานีวิทยุกระจายเสียง 
(กรณี E-Auction)  
5. พื้นที่ดำเนินการ   
  เทศบาลตำบลคำอาฮวน และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน  
6. วิธีดำเนินการ   
  6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้   
   - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง    
   - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง    
   - ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน    
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน    
   - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง    
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน   
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  6.2 นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียง หน่วยงานราชการ เป็นต้น    
7. ระยะเวลาดำเนินการ   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดำเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ   กองคลัง เทศบาลตำบลคำอาฮวน และกองวิชาการและแผนงาน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
  10.1 ผลผลิต    
   เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง   
  10.2 ผลลัพธ์    
   -ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด    
   -การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน    
   -สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได 
 
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ   
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เทศบาลตำบลคำอาฮวน มีภารกิจให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้บริการประชาชน
เกี่ยวกับการแจ้งเกิดแจ้งตาย ย้ายที่อยู่ กำหนดเลขที่บ้าน และขอมีบัตรประจำตัวประชาชน โดยดำเนินการ ณ 
ศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร 
เพ่ือบริการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
จัดการที่ดี  
  ในขั้นตอนการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ได้กำหนดแนวทางเพ่ือป้องกันการทุจริตและสร้างความ
โปร่งใสในการดำเนินงานโดย 
    -ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ IT Lock) ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง การเข้าสู่
ระบบต้องเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะ ที่ต้องผ่านการตรวจสอบหมายเลขประจำตัว รหัสลับ และลายพิมพ์นิ้วมือของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้อนุมัติ/นำระบบถ่ายสำเนาลายพิมพ์นิ้วมือมาใช้ในการตรวจสอบการสวมตัวบุคคลก่อน
การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันการทุจริต และสร้างความม่ันใจแก่ประชาชน
ในเรื่องความถูกต้องของระบบงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนอีกด้วย 
   -ใช้มาตรการควบคุมและตรวจสอบ เพื่อป้องกันการทุจริตทางการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 
โดยนายทะเบียนท้องถิ่นตรวจสอบการปฏิบัติงาน (หลังการปฏิบัติงานแต่ละวัน) ด้วยตนเอง อย่างน้อยเดือนละ 
1 ครั้ง ด้วยโปรแกรมการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตทางการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนใน
ช่องทางระบบสารสนเทศ (MIS) ภายในเครือข่ายกรมการปกครอง (Dopa Intranet) เข้าสู่โปรแกรมทางช่องทาง 
http : intranet.dopa.go.th/padmic 
   นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติเพ่ือ
ให้บริการตามลำดับ จัดสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออำนวยความ
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สะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการ
ป้องกันการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ 
   3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทจุริตและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานทะเบียนและบัตร
ประจำตัวประชาชน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน/มั่นใจในเรื่องความถูกต้องของระบบงาน
ทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 
5. พื้นที่ดำเนินการ   สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 ดำเนินการปฏิบัติงานบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ให้ประชาชนได้รับความพึง
พอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
   6.2 ประเมินมาตรฐานงานทะเบียน/รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ  ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 
9. ผู้รับผิดชอบ  สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 
   10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 
 
โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เทศบาลตำบลคำอาฮวน มีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าที่ของเทศบาล ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) 
พ.ศ.2552 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้น
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาล การจัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น นั้น เทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนอง
ความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสำรวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กำหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วธิีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูล
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ข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่
กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับ
การตอบสนองความต้องการ ประกอบกับหนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่แจ้งให้เทศบาลดำเนินการสำรวจความพึง
พอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากเทศบาล ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการ 
ให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการ
สาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจำเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ 
   3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
   3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
   3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัด ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน 1 ครั้ง ต่อปี 
5. พื้นที่ดำเนินการ  พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่จังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
   6.2 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่กำหนด 
   6.3 สรุปประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ 
   6.4 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทำการประเมิน 
   6.5 ปิดประกาศผลสำรวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
   6.6 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ  15,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ  สำนักปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลคำอาฮวน    
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 ผลผลิต 
    ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล จำนวน 1 เล่ม 
   10.2 ผลผลิต 
       ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
    การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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๒.3 มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดท่ี
เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
2. หลักการและเหตุผล   
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัด
ให้มีการรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด  เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง  เทศบาลตำบลคำอาฮวนจึงได้จัดทำโครงการ
ปรับปรุง กระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนาจ
หน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสำคัญ  
3. วัตถุประสงค์   
  3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน   
  3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน   
  3.3 เพ่ือรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ   
  3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
  4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการทำงานของเทศบาลตำบลคำอาฮวนให้สั้นลง   
  4.2 ประชาชนในพื้นท่ี ตำบลคำอาฮวน   
  4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป   
  4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลคำอาฮวน   
  4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
5. พื้นที่ดำเนินการ  เทศบาลตำบลคำอาฮวน  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
6. วิธีดำเนินการ   
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   
  6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดท่ี
ผู้บังคับบญัชาสามารถมอบอำนาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา   
  6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่ 
นายกเทศมนตรีมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทำ
แผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ  
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  6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติ ราชการ   
  6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ  
7. ระยะเวลาดำเนินการ  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดำเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ    สำนักปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
  10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของ เจ้าหน้าที่   
  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน   
  10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ   
  10.4 ทำให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตำบลคำอาฮวนเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและทำให้ประชาชนมีความ
ศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 
2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และ
หัวหน้าส่วนราชการ  
2. หลักการและเหตุผล   
  เทศบาลตำบลคำอาฮวน เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจ
หน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ หน้าที่ตาม
กฎหมายอื่นที่กำหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ
บริการ ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อ
ราชการเนื่องจาก ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจ
หน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่าง
ยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความ ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง  
ของการกระทำการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการ
ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่
กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจ หน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่กำหนดให้นายกเทศมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ
อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กำหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการ
บริหารกิจการ ของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ 
นายกเทศมนตรีมีอำนาจ มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการ



 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลคำอาฮวน 

41 

ปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ กำหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาล  
ให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอำนาจหน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร   
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของ ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรการ 
การมอบหมายอำนาจ หน้าที่ของเทศบาลขึ้น  
3. วัตถุประสงค์   
  3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการ ของประชาชน   
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน   
  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ   
  3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบใน ตำแหน่งหน้าที่ราชการ  
4. เป้าหมาย   
  จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 4 ฉบับ 
ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล และหัวหน้า ส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมาย
ให้หัวหน้าส่วนราชการ  
5. พื้นที่ดำเนินการ  สำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน  
6. วิธีดำเนินการ   
  6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ  
สั่งการ   
  6.2 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ   
  6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ   
  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน  
7. ระยะเวลาดำเนินการ    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดำเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ    สำนักปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
  10.1 ผลผลิต   มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
  10.2 ผลลัพธ์     
   - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี    
   - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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๒.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกจิการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 
2. หลักการและเหตุผล 
   เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและระลึก
ถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพ่ือให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้งขึ้นเพ่ือ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระ
ชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรำบำเพ็ญพระราช
กรณียกิจเพ่ือให้คนไทยได้มีโอกาส และได้พระราชทานให้วันที่ 1 เดือน สิงหาคมเป็น วันสตรีไทย ของทุกปี 
เพ่ือให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็ง
ให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศท่ีเจริญแล้ว  เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่กำหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี 
เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสำนักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ในการเชิดชู
เกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่
มีความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
   ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรี
ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
  2. เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 
  3. เป็นผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การสาธารณสุข 
สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
ภาคภูมิใจ 
   3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและกำลังใจใน
การบำเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 
4. เป้าหมาย  มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น จำนวน  5 คน  
 5. พื้นที่ดำเนินการ  เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นสตรีดีเด่นประจำปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
  6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีเทศบาลตำบลคำอาฮวนทราบทั่วกัน 
เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้านดำเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายัง
เทศบาล เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
  6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทำหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากแต่ละ
หมู่บ้านภายในเขตเทศบาล 
   6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 



 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลคำอาฮวน 

43 

   6.5 ดำเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล จำนวน 
1 ครั้ง/ปี โดยเชิญนายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวนเป็นประธานในพิธี 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ  2,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลคำอาฮวน  อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
  10.1 ผลผลิต 
    - สตรีดีเด่นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
  10.2 ผลลัพธ์ 
    - สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
    - มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป 
 
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
2. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันสังคมไทยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก 
เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนนำใน
การส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือนำผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวัน
ผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่าง
ต่อบุคคลอ่ืนในชุมชน 
3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  2. เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตระหนักถึงความการเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และการมีจิตสาธารณะ 
  3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
4. เป้าหมาย 
  - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. สถานที่ดำเนินการ เทศบาลตำบลคำอาฮวน  อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
6. วิธีดำเนินการ 
  1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
  2. ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
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  3. จัดทำเอกสารผู้ทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
   - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
   - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน) 
   - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพ้ืนบ้าน (ประชาชน) 
   - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
   - ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
  4. ดำเนินการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
  5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
  6. สรุปผลการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
8. งบประมาณดำเนินการ  2,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สำนักปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. การยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ จิตสาธารณะหรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และ
เห็นคุณค่าของบุคคลที่เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ 
 
โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม  : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงานองค์กรดีเด่น ผู้ทำ
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 
   การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันสำคัญใน
การพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดำรงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
ถือว่าเป็นหลักสำคัญของการทำความดีดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน 
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทำความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนตำบลตำบลคำอาฮวน ผู้ที่ทำ
คุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลคำอาฮวนอย่างสม่ำเสมอ เทศบาลตำบลคำอาฮวน
จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน 
องค์กรดีเด่นผู้ทำความด ีมีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตำบล
คำอาฮวน โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทำคุณประโยชน์ให้กับเทศบาลที่
ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่างและจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้
ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวนมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตำบล       
คำอาฮวน 
   3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
เทศบาลตำบลคำอาฮวน ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
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   3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน
มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
   - ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
   พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน ตำบลตำบลคำอาฮวน อำเภอคำอาฮวน จังหวัดมุกดาหาร 
6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการกำหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
   6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทำความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 
   6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ
คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 
7. ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณดำเนินการ  2,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลคำอาฮวน ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด
มุกดาหาร 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรม
ของเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
   10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวนมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่า
ของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม : กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลดำรงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล 
  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการ
ดำเนินชีวิตแก่  พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทำการผลิตเพ่ือการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจำหน่าย 
ทำให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ทำให้ต้องหันกลับมาทำการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจำหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผัก
สวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่
เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทำให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่า
อยู่น่าอาศัย และที่สำคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด 
และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
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  เทศบาลตำบลคำอาฮวนไดเ้ห็นความสำคัญของการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่ม
จากการดำเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลำดับแรก จึงได้คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนำผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไป
เพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง  ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้
มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำกิจกรรม  เชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  อีกท้ังยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำเนินชีวิตอีกด้วย 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างในการเรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรได้ 
4. เป้าหมาย  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
5. สถานที่ดำเนินการ  เทศบาลตำบลคำอาฮวน  อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
6. วิธีดำเนินการ 
  1. ประชุมคณะกรรมการ 
  2. ดำเนินการคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
  3. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ   
  4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่
สาธารณชนต่อไป 
  5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  
8. งบประมาณดำเนินการ  1,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. จำนวนบุคคลที่ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
   2. ขยายผลองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนในชุมชน 
 
๒.5 มาตรการจัดการในกรณีได้-ทราบหรือรับแจ้ง หรือ ตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ดำเนนิการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ 
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลคำอาฮวน” 
2. หลักการและเหตุผล 
   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12  กำหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ 
โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
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ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด 
   เทศบาลตำบลคำอาฮวนจงึได้จัดให้มีการจัดทำข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลง
นามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวนกับปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนัก 
ปลัด/ผู้อำนวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทำข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
   3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
   3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
  3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสำนกั/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้ทำ
ข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ใน
ระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลง
นามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาล และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด 
พร้อมคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ 
ดังนี้ 
  1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
  2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
  3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
  4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
   วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
   1.1 ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 
   1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
   - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ 
ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
   - ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูล 
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เพ่ือให้การดำเนนิการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการกำกับ
ดูแลและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว 
   1.3 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  
6. การคำนวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
  ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 
  มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
  มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
  มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
  มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
  มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 
 
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอ ที่ได้ดำเนินการตามอำนาจ 
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กร
อิสระ” 
2. หลักการและเหตุผล 
  กลไกการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ไดใ้ห้อำนาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอำนาจ
หน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 
  กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะ
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมือง
ท้องถิน่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสำนักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สำคัญ 
   ดังนั้น เทศบาลตำบลคำอาฮวนจึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลคำอาฮวนจากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พื้นที่ดำเนินการ  เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
6. วิธีดำเนินการ 
  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กำกับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
   - การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำปี หรือคณะทำงาน 
LPA จังหวัด 
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   - การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
7. ระยะเวลาดำเนินการ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณดำเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ทุกสำนัก/กอง เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   เทศบาลตำบลคำอาฮวนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตำบลคำอาฮวนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 
2.5.3 ดำเนนิการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง 
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 
โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 
   ด้วยเทศบาลตำบลคำอาฮวน มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคำร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให้การดำเนินการ
รับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจำเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
รวมถึงจัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลคำอาฮวนขึ้น เพื่อดำเนินการมาตรการจัดการใน
กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
   3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
5. พื้นที่ดำเนินการ  เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
   6.2 จัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
  6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
   6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลให้ผู้รับบริการ 
ผู้มีส่วนได้เสีย  คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจ
และใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ    4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ     สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาม
คู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย 
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 
มิติที่ 3   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
โครงการที่ 1  
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม : กิจกรรม “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลคำอาฮวนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 
2. หลักการและเหตุผล 
   ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทำการ
ของหน่วยงานของรัฐ   โดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ 
   ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เทศบาลตำบลคำอาฮวนจึงได้ให้มี
สถานที่สำหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบล
คำอาฮวน ให้บริการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน โดยมีกองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตน
อย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษา
ประโยชน์ของตนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
   3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลคำอาฮวน  จำนวน 1 แห่ง 1 เว็บไซต์ 
5. พื้นที่ดำเนินการ  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเว็บไซต์ http://www.khamahuan.go.th 
6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
   6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
   6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย  
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่กำหนด 
   6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
   6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
   6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
   6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

http://www.khamahuan.go.th/
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 4ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   จำนวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
 
โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม  
  : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
2. หลักการและเหตุผล 
   คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหาร
จัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทำงานที่จำเป็นต้องมี
ในทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานคือ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับ
สิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาล  ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
จากการทำงานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบล
คำอาฮวน 
   ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้เทศบาลตำบลคำอาฮวน มีความโปร่งใสในการทำงานมากยิ่งข้ึน จึงได้จัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นำความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิด
ความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาค
ประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ทำงานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน 
 5. พื้นที่ดำเนินการ   เทศบาลตำบลคำอาฮวน  
6. วิธีดำเนินการ  จัดประชุมประจำเดือน โดยผู้บริหารให้ความรู้เรื่องการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณดำเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ 
ตรวจสอบได้ 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย” 
2. หลักการและเหตุผล 
   ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆดังนั้น เทศบาลตำบลคำอาฮวนจึงได้จัดทำมาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ
และหลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูล
ตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเข้าถึงง่าย 
  3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
   พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
6. วิธีดำเนินการ 
   จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 
   - แผนพัฒนาท้องถิ่น 
   - งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
   - แผนการดำเนินงาน 
   - แผนอัตรากำลัง 
   - แผนการจัดหาพัสดุ 
   - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
   - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
   - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
   - รายงานการประชุมสภา 
   - รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 
   - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
   - ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  
8. งบประมาณดำเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ จำนวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของเทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
2. หลักการและเหตุผล 
   การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกัน
มิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบในภาครัฐ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  ประชาชนภายในเขตเทศบาล 
5. พื้นที่ดำเนินการ   เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
6. วิธีดำเนินการ 
   เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา
พัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการ
คลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคำอาฮวน ปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
ตำบลคำอาฮวน เผยแพร่ข้อมูลทางจดหมายข่าวเทศบาลตำบลคำอาฮวน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง
เว็บไซต์เทศบาล http://www.khamahuan.go.th 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองคลัง และกองวิชาการ เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน
ของเทศบาลทำให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ 
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ตำบลคำอาฮวน” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
   ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ ดังนั้น เทศบาลตำบลคำอาฮวนจึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพร่
ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
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(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลคำอาฮวนได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
   3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 
5. พื้นที่ดำเนินการ  พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
6. วิธีดำเนินการ 
   จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
   - บอร์ดหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
   - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลคำอาฮวน ตามชุมชน/หมู่บ้าน 
   - ประกาศเสียงตามสายหอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
   - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลคำอาฮวน มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำและให้ประชาชนสืบค้น
ได้เอง 
   - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจำปี 
   - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
8. งบประมาณดำเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคำอาฮวน  
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 
โครงการที่ 2 
1. ชือ่โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม  : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
   ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ดำเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลสำเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้ความรู้
ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจำกัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความ
น่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของเทศบาล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกัน
ของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชน
เข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของเทศบาล จึงจำเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งสำคัญ 
ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ 
อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 
3. วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ 
ได้แก่ จดหมายข่าว , สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
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  2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลอย่างถูกต้อง
และโปร่งใส 
   3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล 
   4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
   5. เพื่อนำเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
   6. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน 
4. เป้าหมาย 
   เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของเทศบาลตำบลคำอาฮวนให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปอย่าง
กว้างขวาง 
   4.1 จัดทำจดหมายข่าวรายงานประจำปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การดำเนินงานของเทศบาล 
   4.2 จัดทำจดหมายข่าวแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
   4.3 จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาล และคู่มือการให้บริการประชาชน 
   4.4 จัดทำ Presentation นำเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล 
  4.6 จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 
  4.8 อ่ืนๆ  
5. พื้นที่ดำเนินการ  ในเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
  6.2 มอบหมายงาน/จัดทำการร่วมนำเสนอร่างรูปแบบ 
   6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล 
   6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ และต่อเนื่อง 
8. งบประมาณดำเนินการ  30,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคำอาฮวน ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำอาฮวนเป็นตัวชี้วัด โดยกำหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
   - ประชาชนไดร้ับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 
3.2 การรับฟ้งความคิดเห็น การรบัและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนนิกิจการตามอำนาจหน้าที่ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย 
ของประชาชนในท้องถิ่น 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม  : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทำ 
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น นำแผนชุมชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นของประชาชน เทศบาลตำบลคำอาฮวนได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจำปี 
เพ่ือนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลตำบลคำอาฮวน ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2564  รวมถึงการ
นำเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลในปีถัดไป  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบล  
คำอาฮวน จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจำปีขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมลูพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นำชุมชน 
   3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล 
   3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
   3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
   3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จำนวน 16 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบล
คำอาฮวน สำหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือนำมาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลและจัดให้มีการประชุมประชาคมระดับตำบลต่อไป 
5. พื้นที่ดำเนินการ  เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
  6.2 จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ 
   6.๓ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทำการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
   6.๔ จัดประชุมผู้นำชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กำหนด 
  6.๕ จัดทำแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจดัให้มปีระชุมประชาคมระดับตำบล ประชุมการพิจารณาร่างแผนฯ 
ระหว่างเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ 2562 
8. งบประมาณดำเนินการ     30,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
   2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
   3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล 
   4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
   5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
   6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม : กิจกรรม การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   เทศบาลตำบลคำอาฮวน เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ 
   ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลตำบลคำอาฮวนจึงมีการจัดตั้งศูนยร์ับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้
สำหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
นำมาเป็นข้อมูลในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
   3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
   3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี 
4. เป้าหมาย 
   ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญหรือผู้มีส่วนได้
เสียที่เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ 
ภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนตามมาได้ 
5. วิธีดำเนินการ 
   5.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
   5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
   5.3 นำเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจำเป็น
และเร่งด่วน 
   5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ  
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
   ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
   6.1 สำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
   6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 0๔๒-๖๔๐ ๑๕๙ ทางโทรสารหมายเลข 0๔๒-๖๔๐ ๑๕๙ 
   6.3 ทางเว็บไซต ์
   6.4 ทางไปรษณีย์ 
7. งบประมาณดำเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ทำให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
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  9.2 สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
   9.3 แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม : มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   เทศบาลตำบลคำอาฮวนเป็นหน่วยงานในการให้บริการแก่ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและต่อเนื่อง 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียม
กัน ทั่วถึง เสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการ
นำมาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มี
ความเท่าเทียมและโปร่งใส 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีช่องทางและกำหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 
5. พื้นที่ดำเนินการ  ศูนยร์ับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
6. วิธีดำเนินการ 
   จัดทำขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 
   - กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
   - ผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
   - ผ่าน facebook เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  ปี พ.ศ. 2561-2564 
8. งบประมาณดำเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  สำนักปลัด เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
   ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน 
 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ 
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคำอาฮวน เป็นส่วนงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการดูแล
ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้น
การบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีเอ้ือต่อการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้ง
เรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เก่ียวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีมีเหตุเดือดร้อนรำคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียง
ดัง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นเพื่อ
แก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
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3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
   3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
   3.3 เพ่ือเป็นการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
4. เป้าหมาย 
   รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลตำบล       
คำอาฮวน 
5. วิธีดำเนินการ 
   5.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ (เจ้าหน้าที่ภายใน
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
   5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ 
   5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
  5.4 ดำเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนำเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
เจ้าหน้าที่ผู้เกีย่วข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจำเป็นและเร่งด่วน 
   5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
   ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค 
7. งบประมาณดำเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญเป็นประจำทุกเดือน ทำให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
   9.2 สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรำคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/
ร้องทุกข์ 
   9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข ์เป็นสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้ง
จะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อำนาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้ว
ให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
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3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
   3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนำข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
   3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน
ร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ 
4. เป้าหมายการดำเนินการ ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
5. พื้นที่ดำเนินการ   เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
6. วิธีการดำเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทำการ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2561 – 2564 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สำนักปลัด เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
9. งบประมาณดำเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
   10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัตงิานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรวมบริหารกิจการของเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
3.3.1 ดำเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลคำอาฮวน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1  องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
   ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลตำบลคำอาฮวนในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการ
จัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 เทศบาลตำบลคำอาฮวน โดยกองวิชาการและแผนงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำอาฮวนขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลคำอาฮวนและแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบล   
คำอาฮวนให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล
คำอาฮวนกำหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำอาฮวน  จำนวน  12    คน 
5. พื้นที่ดำเนินการ   เทศบาลตำบลคำอาฮวน  
6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำอาฮวน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน พ.ศ.๒๕๔๘ 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำอาฮวน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี 
ตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่กำหนด 
8. งบประมาณดำเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   เทศบาลตำบลคำอาฮวนมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเทศบาลตำบลคำอาฮวน
เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลและร่างแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล
ตำบลคำอาฮวน เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาล ตามความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขต
เทศบาลตำบลคำอาฮวน ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 
โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล ประจำปี 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการกระจายอำนาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่
และมีจำนวนหลายฉบับด้วยกัน ทำให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอำนาจ เทศบาลตำบลคำอาฮวน จึงได้จัดทำโครงการ เทศบาลสัญจร 
ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลประจำปีขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความสำคัญของการกระจายอำนาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
3. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณอีกทางหนึ่งด้วย 
4. เป้าหมาย 
   ผู้นำองค์กรประชาชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น สารวัตรกำนัน ผู้นำชุมชนแพทย์ประจำ
ตำบล  อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป  
5. วิธีดำเนินการ 
   5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
   5.2 แต่งตั้งคณะทำงาน 
   5.3 วางแผนกำหนด วัน เวลา สถานที่ การออกประชาคม 
   5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
   5.5 ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กำหนด 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ  4 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖4) 
7. งบประมาณ  ๓0,๐๐๐ บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสำคัญของ
การกระจายอำนาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
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3.3.3 ดำเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาลว่า
สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือนำผลที่ได้จาก
การประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต่อไป 
   ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0892.4/ ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 เทศบาลตำบลคำอาฮวน จึงได้จัดทำกิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลคำอาฮวน ประจำปีขึ้น  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตำบลคำอาฮวน มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานใน
การปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
   3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตำบลคำอาฮวนและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาล 
   3.3 เพ่ือดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
5. พื้นที่ดำเนินการ  เทศบาลตำบลคำอาฮวน   อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
6. วิธีดำเนินการ 
   6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
   6.2 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
   6.3 จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ 
   6.4 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตำบลคำอาฮวน (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2558) 
จำนวน 7 คน ประกอบด้วย 
   (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน 
  (2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล 2 คน 
  (3) ผู้ทรงคณุวุฒิ 2 คน 
   (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   (5) หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
   (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี้ 
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  1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลคำอาฮวน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  
  2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลปีละ ๑ ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการ 
ประเมินให้เทศบาลตำบลคำอาฮวนทราบ เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม 
พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
  3) จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลคำอาฮวน
สำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำปี 
  4) ดำเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามที่เทศบาลตำบลคำอาฮวนมอบหมาย 
   6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
   6.6 การจัดทำแผนการดำเนินงาน 
   6.7 การดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 
   6.8 จัดทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของเทศบาลตำบลคำ
อาฮวนพร้อมตัวชี้วัด 
   6.9 การติดตามและประเมินผล 
   6.10 การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดำเนินการแก้ไขต่อไป 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดำเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   กองวิชาการและแผนงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 
โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลคำอาฮวน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 
5 และ หมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   
1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  
  ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลตำบลคำอาฮวนให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตำบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพ่ือให้สอดคล้อง
กับแนวทางและ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 
และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
3. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เสริมสร้าง บทบาทของประชาชน  
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  2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาล
ตำบลคำอาฮวน 
4. เป้าหมาย ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานเทศบาล  
5. พื้นที่ดำเนินการ เทศบาลตำบลคำอาฮวน  
6. วิธีดำเนินการโครงการ  
  6.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
  6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลตำบลคำอาฮวนตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ด ี 
  6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กำหนด  
7. ระยะเวลาดำเนินการ   4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดำเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   เทศบาลตำบลคำอาฮวน  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาลตำบล         
คำอาฮวน หรือ โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทำให้เทศบาลตำบลคำอาฮวนมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการบริหารราชการของ อปท. 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานต่อผู้กำกับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
   ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ กำหนด เทศบาลตำบลคำอาฮวนจึงได้มีการ
จัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด เป็นประจำทุกปี 
3. วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
   2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีทราบตามแบบที่ระเบียบฯ 
กำหนด 
   3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินตามกำหนด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
5. พื้นที่ดำเนินการ  ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
6. วิธีดำเนินการ 
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
   3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
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   4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดำเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
   5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดำเนินการรวบรวม เพื่อจัดทำ
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนำเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
7. ระยะเวลาการดำเนินการ ทุกปีงบประมาณ  
8. งบประมาณดำเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
   2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
   3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตามช่องทางท่ี
สามารถดำเนินการได ้
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับจ่ายเงิน 
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทำงานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การ
บริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการทำงานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง 
มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
   3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
   3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  3.4 ในการบริหารจัดการต้องทำอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได ้จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทำงาน
ขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
5. พื้นที่ดำเนินการ  เทศบาลตำบลคำอาฮวน  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
6. วิธีดำเนินการ 
   จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน ภายในเก้าสิบวันนับแต่
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วันสิ้นปี และจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ  และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
8. งบประมาณดำเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองคลังเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
   10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
   10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ  
 
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและ
การจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสำคัญประการ
หนึ่งที่เทศบาลตำบลคำอาฮวนได้ดำเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
   ดังนั้น เทศบาลตำบลคำอาฮวนจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
อยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนำมาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้
ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ 
   3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
   3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน  จำนวน  12 คน 
5. พื้นที่ดำเนินการ  ทั้งในเทศบาลตำบลคำอาฮวน และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
6. วิธีการดำเนินการ 
   6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลและหน่วยงาน 
ภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 
   6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดำเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสำนัก/กองงานที่
รับผิดชอบ 
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   6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผ่านนายกเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
   6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดำเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอ
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวนทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ  30,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจการสภา สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน  
10. ผลลัพธ์ 
  10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ 
  10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานใหม่ๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
11. ตัวช้ีวัด 
   สมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำอาฮวน จำนวน 12 ราย ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จำเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
  3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  ประชาชนในตำบลคำอาฮวน 
5. พื้นที่ดำเนินการ   เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 ขออนุมัติจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
  6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
  6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
  6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
  6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
  6.6 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ  1,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
  10.2 นำเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 


