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ส่วนที่ 1 

บทนํา 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ความเสี ่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ต้องการ 

บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน

บุคคล 

หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ 

ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่การ

กระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์

สําคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้นแต่ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จําแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิ ดจาก

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 

3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 

4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 

5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 

7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่นสาเหตุและ

ปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้

กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก

โอกาสหนึ่งที่ทําให้เกิดการทุจริต 



2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้คนใน

ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทําพฤติกรรมการ

ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะ

การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ

ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื ่องของการ

ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้ สินบนแก

เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ

ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่

ทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ทําให้เจ้าหน้าที่ 

ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น

พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป

น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั ้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์

ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมทีผ่ิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก

ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็น

ว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทําการ

ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็น

เพียงตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถนํา SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอื่นๆ มาใช้ในการวิเคราะห์

ความเสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม 

2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง

และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา

ลําดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน

ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก

ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน

ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการ

ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ

สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น



เคร ื ่องม ือที ่ ใช ้ประเม ินการท ุจร ิตคอร ์ร ัปช ันท ั ่วโลกที ่จ ัดโดยองค์กรเพ ื ่อความโปร ่งใสนานาชาติ 

(TransparencyInternational – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 

38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับที่ 3 

ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทย

ปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 

  แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน

การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต

(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาตว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อย

ถอยลง สาเหตุที่ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้าง

สังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของ

สังคมอุปถัมภ์ที่ทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึด

ติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการ

ทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าว

ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานที่ไม่ได้บูรณาการ

ความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  3 เริ่มจากปี

พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่

ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ

ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ

เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทย

ทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 

Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ

บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง

จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุ ทธศาสตร์การ

ดําเนินงานหลักออกเป็น 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 เพื่อให้การดําเนินการขับเคลื ่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิ ดผลเป็น

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหาร

จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่ างยั ่งยืนจึงได้ดําเนินการจัดทํา

แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561)เพื่อกําหนด

แนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่

เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 

 

 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน 

 1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารของเทศบาลตำบลน้ำโสม 

 2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง

ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำบลน้ำโสมรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

3) เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลน้ำโสมเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่

ดี(Good Governance) 

4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลน้ำโสม 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล

ตำบลน้ำโสม 

4. เป้าหมาย 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำบลน้ำโสม รวมถึง

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่

ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน

แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ

ของข้าราชการ 

 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ

ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตำบลน้ำโสม 

 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลน้ำโสมที่มี

เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม 



 5) เทศบาลตำบลน้ำโสมมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

5. ประโยชน์ของการจัดทําแผน 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตำบลน้ำโสม รวมถึง

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ

ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 

 2) เทศบาลตำบลน้ำโสมสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 

Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

  3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่

มีจิตสํานึกรักท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ

ทุจริต 

  4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

เทศบาลตำบลน้ำโสมทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

 

 5) เทศบาลตำบลน้ำโสมมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นเทศบาลต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต 

อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการ

ทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี 

พ.ศ. ๒๕๖๑-พ.ศ. ๒๕๖๔ 
มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ หมา

ยเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑.การ
สร้าง

๑.๑ การสร้าง
จิตสำนึกและความ

๑.๑.๑ (๑) โครงการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิ
บาล 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

 
 



สังคมที่
ไม่ทน
ต่อการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่าย
ประจำขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๒ การสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

๑.๓ การสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่เด็ก

และเยาวชน 

๑.๑.๑ (๒) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมีทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน 
๑.๑.๑(๓) กิจกรรมสมุดความด ี
๑.๑.๑(๔)กิจกรรมการบำเพ็ญตนของครูบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจา้งประจำและพนักงานจ้างกอง
การศึกษาให้เป็นประโยชน์เพือ่ส่วนรวม 
๑.๑.๑(๕) กิจกรรมการจัดทำขอ้ตกลงคุณธรรม
ต่อต้านการทุจริต 
๑.๑.๑(๖)กิจกรรมปณิธานความด ี
๑.๑.๑(๗) โครงการ พัฒนาการบริหารงานคลัง
,ปฏิบัติตามหลักธรรมาภบิาลและส่งเสริมอาชีพ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๑.๑.๒ (๑) โครงการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม 
๑.๑.๒ (๒) โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ในการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลน้ำโสม  
๑.๑.๒ (๓) โครงการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์ สุจริต 
และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้าน
การทุจริต 
๑.๑.๓ (๑) กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของ
เทศบาลตำบลน้ำโสม 
 
๑)ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน 
ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำโสม 
๒)โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว
พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 
๓) โครงการเยาวชนสัมพันธ ์เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔)โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
๕)โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรฯิ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๓.๑(๑)โครงการค่ายพ่อแม่รวมใจสานสายใย
ครอบครัว 
๑.๓.๑(๒)โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชน (โตไปไม่โกง) 
๑.๓.๑(๓) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรการ
หลักสูตรโตไปไม่โกง 
๑.๓.๑(๔) กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
๑.๓.๒(๑)กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภา
เด็กเยาวชนต่อตา้นการทุจริต 
๑.๓.๓ (๑)โครงการมวลชนสัมพันธ ์เพื่ออนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑.๓.๓(๒) กิจกรรมหนูนอ้ยฟังธรรม  
๑.๓.๓(๓)โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ
๑.๓.๓ (๔)กิจกรรมชมเชยนกัเรียนผู้กระทำความด ี
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๑๕,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
๕,๐๐๐ 
 
๓๒,๐๐๐ 
 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
๓๐,๐๐๐ 
 
๒๐,๐๐๐ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๓,๐๐๐ 
๒๐๐,๐๐๐ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
๕๐,๐๐๐ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
๔๕๕,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
๑๒,๐๐๐ 
 
๑๕,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
๕,๐๐๐ 
 
๓๒,๐๐๐ 
 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
๓๐,๐๐๐ 
 
๒๐,๐๐๐ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๓,๐๐๐ 
๒๐๐,๐๐๐ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
๕๐,๐๐๐ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

มิติที่ ๑ รวม  ๒๕ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ๑,๒๔๒,๐๐๐ ๑,๒๔๒,๐๐๐ ๑,๒๔๒,๐๐๐ ๑,๒๔๒,๐๐๐  



 
มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ หม

าย
เห
ตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒.การ
บริหารราช
กาเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

๒.๑แสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 
๒.๒มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๓ มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้อำนาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 
 
 
 
 

๒.๑ (๑) กจิกรรรมประกาศเจตจำนง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น 
๒.๑(๒)  มาตรการแสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำโสมดว้ยการ
จัดทำแผนปฏบิัติการปอ้งการการทุจริต 
๒.๒.๑ (๑) มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลเทศบาล
ตำบลน้ำโสม 
๒.๒.๑ (๒)กิจกรรม มาตรการออกคำสั่ง
มอบหมายของนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล และหวัหน้าสว่นราชการ 
เทศบาลตำบลน้ำโสม 
๒.๒.๒ (๑) กิจกรรม “ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบญัญัติงบประมาณรายจา่ย
ประจำปี” 
๒.๒.๒ (๒) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ” 
๒.๒.๒ (๓) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใส
ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
๒.๒.๒ (๔)โครงการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสาร
ด้านการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 
๒.๒.๒(๕) โครงการพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดซ้ือจัดจา้ง 
๒.๒.๒(๖) โครงการ หลักเกณฑ์การยืม
พัสดุ ปี ๒๕๖๓ 
๒.๒.๓ (๑) โครงการจ้างสำรวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ เทศบาลตำบลน้ำ
โสม 
๒.๒.๓ (๒) มาตรการป้องกันการทุจริต
และสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 
 
๒.๓.๑ (๑) กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลนำ้โสม 
๒.๓.๒ (๑) มาตรการมอบอำนาจของ
นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลน้ำโสม 
๒.๓.๒ (๒) มาตรการมอบอำนาจเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
๒.๓.๒ (๒) มาตรการ ออกคำสั่งมอบหมาย
งานของนายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการ
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ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๑๕,๐๐๐ 
 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

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

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

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

 



 
 
๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ดำเนินกิจกรรมการ
ประพฤติปฏบิัติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์

โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม หวัหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รักษาราชการแทน 
 
๒.๔.๒ กิจกรรมยกยอ่งและเชิดชูเกียรตแิก่
บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำ
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
กองการศึกษา เทศบาลตำบลนำ้โสม 
๒.๔.๓  กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดำรง
ตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ หมาย

เหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๒.๕ มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 
 
 

๒.๕.๑ (๑) มาตรการ “จัดทำข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ”ของเทศบาลตำบลน้ำ
โสม 
๒.๕.๒ (๑) มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
๒.๕.๓ (๑) มาตรการ กำกับการ
ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าหา
บุคลากรในเทศบาลตำบลน้ำโสม 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

 
 
 
 

มิติที่ ๒ รวม ๒๑  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐  
๓. การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าย
สารในช่องทางที่เป็น
การอำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปก 
ครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
๓.๒ การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 
 
 
 

๓.๑.๑ (๑) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
๓.๑.๑ (๒) กิจกรรม “การออกระเบียบ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 
๓.๑.๑ (๓) กิจกรรม “อบรมให้ความรู้
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๐” 
๓.๑.๒ (๑) มาตรการ “เผยแพร่มูล
ข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย” 
๓.๑.๓ (๑)“จัดให้มีช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบล
น้ำโสม 
๓.๑.๓(๒) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ ์
(จ้างเหมาบริการจัดทำวารสาร) 
 
๓.๒.๑ (๑) โครงการจัดเวทีประชาคม 
๓.๒.๒ (๑) มาตรการจัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน 
๓.๒.๒ (๒) มาตรการกำหนดขั้นตอน/
กระบวนการเรื่องร้องเรียน 
๓.๒.๒ (๓) โครงการปรับปรุงและบูรณา
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี
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ไม่ใช้งบประมาณ 
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๓๐,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
๑๕,๐๐๐ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๓๐,๐๐๐ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
๑๕,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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ไม่ใช้งบประมาณ 

 



 
๓.๓ การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๓.๒.๓ (๑) มาตรการแก้ไขเหตุเดือนร้อน
รำคาญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๓.๓.๑ (๑)มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง 
๓.๓.๑(๒)มาตรการ การแต่งตั้งภาค
ประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
๓.๓.๒  มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการปฏบิัติตาม
หลักเกณฑ์และวธิีการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลน้ำโสม 

 
๑๐,๐๐๐ 
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ไม่ใช้งบประมาณ 

มิติที่ ๓ รวม ๑๔  โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  

 

 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

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

๔.๑ มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นกำหนด 
 
 
 
 

 
 
 
๔.๒ การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีสว่น
ร่วมตรวจสอบการ

ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามชอ่งทางที่
สามารถดำเนินการได ้

 
๔.๓ การส่งเสริม

บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 

 
 

๔.๑.๑ มาตรการจัดทำและรายงาน
ผลการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๒.๒ (๑) กิจกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ 
การรับ-จา่ยเงินของเทศบาลตำบลน้ำ
โสม 
 
 
 
๔.๓.๑ (๑) โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมายทอ้งถิ่น 
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๔.๓.๑ (๒) กิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๔.๓.๒ (๑) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 



 
 

๔.๔ เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Communit) และ

บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

๔.๓.๒ (๒)กิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล 
 
๔.๔.๑ (๑) มาตรการเฝ้าระวังการคอร์
รับชั่นโดยภาคประชาชน 
๔.๔.๑ (๒) โครงการชุมชนเฝ้าระวัง
การทุจริต 
๔.๔.๒โครงหารบูรณาการทุกภาคส่วน
ร่วมมีส่วนร่วมต้านการทุจริต 
 

 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๑๕,๐๐๐ 

 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๑๕,๐๐๐ 

 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๑๕,๐๐๐ 

 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๑๕,๐๐๐ 

มิติที่ ๔ รวม  ๙ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐  
มิติที่ ๑ - ๔ รวม  ๖๙ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ๑,๔๙๒,๐๐๐ ๑,๔๙๒,๐๐๐ ๑,๔๙๒,๐๐๐ ๑,๔๙๒,๐๐๐  

 

 

 

 

 

 

โครงการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
เทศบาลต าบลน ้าโสม  อ าเภอน ้าโสม  จงัหวดัอดุรธานี 

*************************************************************************************************************** 
หลกัการและเหตุผล 

หลกัธรรมาภบิาล หรอื การบรหิารจดัการทีด่ ี(Good Governance) เป็นหลกัสําคญัในการ
บริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้เป็นการ
เสรมิสร้างจิตสํานึกในการทํางานและความรบัผดิชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยงัต้องมีการ
ส่งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมเพื่อใหส้ามารถปฏบิตังิานร่วมกนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และนําไปสู่การ
พฒันาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อกีทัง้สามารถแก้ปัญหาความขดัแย้งภายในองค์กรได้อกีด้วย จากสภาพ
ปัญหาการทุจรติคอร์รปัชนัที่เป็นปัญหาเรื้อรงัที่มสี่วนบัน่ทอนความเจรญิของประเทศไทยมานาน จงึ
จําเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องมกีารป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจรติคอร์รปัชนัอย่างจรงิจงั ในสถานการณ์
วกิฤตปัิญหาการทุจรติคอรร์ปัชันในสงัคมไทยดงักล่าว ทุกภาคส่วนในสงัคมไทยต่างเหน็พอ้งตรงกนัว่า
การทีจ่ะทําใหปั้ญหาการคอรร์ปัชนัลดน้อยลงและหมดไปไดใ้นทีสุ่ดนัน้ ต้องนําหลกัธรรมาภบิาลไปปรบั
ใช้กบัทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมอืง ภาคราชการ ภาคธุรกจิเอกชนตลอดจนภาคประชา
สงัคมอย่างเข้มงวดจรงิจงั พร้อมทัง้สร้างทศันคตใิหม่ปลูกจติสํานึกของคนไทยร่วมต้านภยัการทุจรติ 
ควบคู่กบัการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทศิทางที่ไม่เอื้อหรอืสนับสนุนการทุจรติคอร์รปัชนั ทัง้นี้ กลไก
การนําหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรบัผิดชอบและการ



ตรวจสอบได ้ความมปีระสทิธภิาพและประประสทิธผิลและการมสี่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทาง
ในการบรหิารจดัการนัน้ ปรากฏอยู่ในบทบญัญตัขิองกฎหมายรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบั
ปัจจุบนั ซึ่งไดว้างกรอบการนําหลกัธรรมาภบิาลไปเป็นแนวทางการปฏริูปการบรหิารการปกครองของ
หน่วยงานองคก์รต่างๆ ของภาครฐั จงึนบัเป็นการสง่สญัญาณเชงิบวกใหเ้หน็ว่าประเทศไทยมพีฒันาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดขีึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สําหรบักรอบการนําหลกัธรรมาภบิาลไปเป็นแนว
ทางการปฏริูปการบรหิารการปกครองของหน่วยงานหรอืองค์กรภาครฐันัน้ ปัจจุบนัยงัคงอยู่บนความ
หลากหลายในองคป์ระกอบหลกัของธรรมาภบิาลซึง่ประกอบดว้ย 

หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความ
รบัผดิชอบและการตรวจสอบได้(Accountability) หลกัความมปีระสทิธภิาพ (Efficiency) และหลกัการมี
สว่นร่วม(Participation) ดงันัน้ การพจิารณาคดัเลอืกนําองคป์ระกอบหลกัของธรรมาภบิาลเหล่านัน้มาใช้
เป็นเครื่องมอืกลไกในการสรา้งมาตรฐานดา้นความโปร่งใสสาํหรบัหน่วยงานหรอืงคก์รใดๆ จะตอ้ง 
คํานึงถงึกรอบเป้าหมาย วตัถุประสงคแ์นวทาง หรอืวธิกีารดําเนินงานทีห่น่วยงานองคก์รสามารถปฏบิตั ิ
เพื่อสรา้งระบบบรหิารกจิการบา้นเมอืงและสงัคมที่ดไีดต้่อไปดงันัน้ เพื่อประโยชน์ในการบรหิารราชการ
ของเทศบาลตําบลน้ําโสม  จงึจดัทาํโครงการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลขึน้ 

 
วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลัก  
ธรรมาภบิาล คุณธรรม และจรยิธรรม 

2. เพื่อใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่ บุคลากรมคีวามรูค้วามเขา้ใจและใหค้วามสําคญักบัการป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติประพฤตมิชิอบ (Anti Corruption) 

3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงและสามารถนําไปประยุกตใ์ชใ้นการทํางานและการดําเนินชวีติได ้

4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ทาํงานใหก้บัองคก์รไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
เป้าหมาย 

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ สมาชกิสภาทอ้งถิน่ พนกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง 
 
พื้นท่ีด าเนินการ 

เทศบาลตําบลน้ําโสม 
 

วิธีด าเนินการ 
1. จดัทาํโครงการเพือ่ขออนุมตัจิากผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
2. มอบงานให้กับผู้ร ับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียม

โครงการ 
3. ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่จดัหาวทิยากร 



4. จดัทาํกําหนดการและหวัขอ้การอบรม 
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาํเนินการตามโครงการใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่ทราบ 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566) 
 

งบประมาณ 

จาํนวน  10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถว้น)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

สาํนกัปลดัเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโสม 
  

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลกัธรรมาภิบาล

คุณธรรม และจรยิธรรม 
 2. ผู้บรหิารท้องถิ่น บุคลากรมคีวามรู้ความเขา้ใจและให้ความสําคญักบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจรติประพฤตมิชิอบ (Anti Corruption) 
 3. ผู้บรหิารท้องถิ่น บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจในหลกัและแนวคดิปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง และสามารถนําไปประยุกตใ์ชใ้นการทํางานและการดําเนินชวีติได้ 
 4. ผู้บรหิารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน

ใหก้บัองคก์รไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

  บุคลากรเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานขององค์กร ซึ่งแต่ละบุคคลก็มี

หน้าที่รับผิดชอบ และมีความรู้ความสามารถที่ต่างกันออกไป ดังนั้น กองการศึกษาเทศบาลตำบลน้ำโสมได้

เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรจึงมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน 

โดยการส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับสถาบันที่จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามตำแหน่งงานของบุคคลนั้นๆ 

เพ่ือกลับมาพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

๓. วัตถุประสงค ์

  ๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ 

  ๓.๒ เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

๔. เป้าหมาย 

 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัด กองการศึกษา เทศบาล
ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
  

๕. ระยะเวลา 



   (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

๖. วิธีดำเนินการ 

  ๖.๑ ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับสถาบันต่างๆที่จัดอบรมตามหลักสูตรที่เก่ียวข้อง 

๗. งบประมาณ 

  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

๘. สถานที่ดำเนินการ 

  เทศบาลตำบลน้ำโสม 

๙. ผู้รับผิดชอบ 

  กองการศึกษา เทศบาลตำบลน้ำโสม 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ๑๐.๑ บุคลากรมีความรู้ด้านในหน้าที่ของตนเองมากยิ่งขึ้น 

  ๑๐.๒ องค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  



๑. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสมุดความดี 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

  การบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัย

ในการปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ทำอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับ

มาเพื่อพิจารณาปรับปรุงการทำงานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐาน

ในการอ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้

ปฏิบัติงานด้วยความสำเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ 

ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรือ

อาจจะมีผู้ร่วมงานอ่ืนมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ทำให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการ

แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร 

  เทศบาลตำบลน้ำโสม เห็นความสำคัญของการบันทึกประจำวันดังกล่าว จึงได้จัดทำสมุด

ความดีพนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการ

ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร 

เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

๓. วัตถุประสงค ์

  ๓.๑ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่าง พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  ปลัดเทศบาล

และนายกเทศมนตรี 

  ๓.๒ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ 

  ๓.๓ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริต

ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

๔. เป้าหมาย 

  พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างกองการศึกษาเทศบาลตำบลน้ำโสม 

๕. ระยะเวลา 

  (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

๖. วิธีดำเนินการ 

  ๖.๑ กำหนดให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างกองการศึกษาทุกคนเขียนสมุดการบ้าน 

โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจำทุกวันและส่งให้ผู้อำนวยการกองการศึกษาทุกวันจันทร์ 

  ๖.๒ รวบรวมเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจำปี 

๗. งบประมาณ 

  ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 

 



๘. สถานที่ดำเนินการ 

  เทศบาลตำบลน้ำโสม 

๙. ผู้รับผิดชอบ 

  เทศบาลตำบลน้ำโสม 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ๑๐.๑ มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตาม

เป้าหมาย 

  ๑๐.๒ มีการติดตามผลงานทำให้สามารถทราบผลการทำงานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 

  ๑๐.๓ พนักงานจ้างทำงานด้วยความซื ่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับ

มอบหมายตามกำหนด 
 

  



 
๑. ชื่อ กิจกรรม :  การบำเพ็ญตนของครู บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  

  กองการศึกษา ให้เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม  

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

 ความเจริญทางด้านวัตถุปัจจุบัน ทำให้สังคมมีค่านิยม ให้ความสำคัญและแสวงหาเงินทองอำนาจ 
มากกว่าให้ความสำคัญด้านจิตใจ สังคมจึงเสื่อมโทรงลง การปลูกฝังจิตใจให้คนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมจึงควรเกิดขึ้นในสังคม พื้นฐานที่สำคัญยิ่งในการเป็นรากฐานของพลเมืองที่ดีนั้น จะต้องสร้างจากจิตสา
นึกของการทำเพื่อส่วนรวมโดยการปลูกฝังจิตใจให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  เป็นการสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นเรื่องท่ีเกิดจากภายใน จิตสาธารณะ เป็นส่วนหนึ่งในการปลูกจิตสานึกให้บุคคลรู้จัก
เสียสละร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการทำประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ช่วยลดปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคม ช่วยกัน
พัฒนาคุณภาพโลกใบนี้ให้น่าอยู่มากขึ้น และเพื่อเป็นหลักการในการดำเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์
ให้เกิดประโยชน์สุขแก่คนในสังคมร่วมกัน กองการศึกษา เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
ได้เห็นถึงความจำเป็นดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมการบำเพ็ญตนของ ครู บุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำ  
และพนักงานจ้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลน้ำโสม  อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานีทุกคน  
ให้เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม  

๓. วัตถุประสงค ์ 

 ๓.๑ เพ่ือฝึกการเป็นผู้มีจิตอาสา  
 ๓.๒ เพ่ือบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  
 ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างจิตสานึกท่ีดีต่อจิตสาธารณะ  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

 ครู บุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลน้ำโสม  
อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานีทุกคน  

๕. พื้นที่ดำเนินการ  

 ๕.๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม 
 ๕.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสงนิมิตร 
 ๕.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทธการาม  
 ๕.๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะแก้วไชยมงคล 
 ๕.๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ 
 
 

๖. วิธีดำเนินการ  



จัดทำสมุดลงบัญชีการทำความดีและกิจกรรมที่บำเพ็ญประโยชน์ทางสังคมโดยการรายงานทาง Line 
ของกองการศึกษา  

๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน  

 (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖)  

๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ  

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 กองการศึกษา เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

 ๑๐.๑ บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในการช่วยเหลือผู้อื่น  
 ๑๐.๒ บุคลากรรู้จักการเสียสละ และมีความสามัคคี  
 ๑๐.๓ บุคลากรมีจิตสานึกด้านสาธารณะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

๑. ชื่อกิจกรรม :  การจัดทำข้อตกลงคุณธรรมต่อต้านการทุจริต  

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

 การป้องกันการทุจริตนับเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยไปกว่าการปราบปรามการทุจริต  กองการศึกษา 
เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานีมีเจตจำนงอันแรงกล้าที่จะใช้หลักการทางคุณธรรมเป็น
เครื่องช่วยให้เกิดความร่วมมือและร่วมใจระหว่างทุกส่วนราชการต่อต้านการทุจริต  หรือการกระทำโดยมิชอบ
ทั้งปวง จึงเป็นที่มาของการดำเนินการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมต่อต้านการทุจริตขึ้น  

๓. วัตถุประสงค ์ 

 เพ่ือแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลน้ำ
โสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 

๕. พื้นที่ดำเนินการ  

 กองการศึกษา เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 

๖. วิธีดำเนินการ  

 จัดทำลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรมต่อต้านการทุจริต  

๗. ระยะเวลาดำเนินการ  

  (พ.ศ. ๒๕๖๓ -๒๕๖๖)  

๘. งบประมาณดำเนินการ  

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  

 กองการศึกษา  เทศบาลตำบลน้ำโสม  อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  



 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง กองการศึกษา มีการแสดงเจต

จานงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

 

 
 
 
 

๑. ชื่อกิจกรรม :  ปณิธานความดี  

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

 กองการศึกษา เทศบาลตำบลน้ำโสม  อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี  ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลน้ำโสม ให้ตั้งปณิธานที่จะกระทำความดี ดังนั้น ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลน้ำโสม จึงได้ตั้งปณิธานความดี ในนามของหน่วยงานว่า “เราจะ
ไม่ทุจริต โดยการเริ่มต้นปฏิบัติงานครบตามเวลาราชการ”  

๓. วัตถุประสงค ์ 

 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ปฏิบัติตามปณิธานความดี ดีเด่น  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัด กองการศึกษา เทศบาล
ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 

๕. พื้นที่ดำเนินการ  

 กองการศึกษา เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 

๖. วิธีดำเนินการ  

 ๖.๑ ตั้งปณิธานความดีในนามของหน่วยงาน  
 ๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามปณิธานความดี  
 ๖.๓ กำหนดเกณฑ์การประเมิน  
 ๖.๔ ส่วนราชการแจ้งรายชื่อผู้ปฏิบัติตามปณิธานความดีเด่น ในรอบ ๒ เดือน  
 ๖.๕ คณะกรรมการฯ ประชุมเพ่ือคัดเลือกผู้ปฏิบัติตามปณิธานความดี ดีเด่น  
 ๖.๖ มอบเกียรติบัตร หรือโล่  แก่ผู้ปฏิบัติตามปณิธานความดี ๑ ครั้ง/ป ี 



๗. ระยะเวลาดำเนินการ  

  (พ.ศ. ๒๕๖๓ -๒๕๖๖)  

๘. งบประมาณดำเนินการ  

 ไม่ใช้งบประมาณ  
 
๙. ผู้รับผิดชอบ  
 กองการศึกษา เทศบาลตำบลน้ำโสม  อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง กองการศึกษามีส่วนร่วมในการ

ปฏิบัติตามปณิธานความดี 

 

 
โครงการพัฒนาการบริหารงานคลัง,ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 

2563  

 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี-จังหวัดกาญจนบุรี-จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระหว่างวันที่ 25-29 กุมภาพันธ์ 2563 

1.ชื่อโครงการ“โครงการพัฒนาการบริหารงานคลัง,ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมอาชีพ 
ประจำปีงบประมาณ 2563 ” 
2.หลักการและเหตุผล   

การพัฒนาองค์กรเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการสร้างความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน
ที่ควร 

เกิดข้ึนกับองค์กรและท้องถิ่น  องค์กรเป็นหน่วยงานที่สำคัญยิ่งเพราะภารกิจ คือ สร้างงานที่มีคุณภาพสู่สังคม
ในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา กระบวนการศึกษาดูงานเป็น
กระบวนการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาบุคลากรและท้องถิ่นให้มีโลกทัศน์มีทักษะและประสบการณ์การปฏิบัติงาน 
พัฒนาบุคลากร ประชาชนในพ้ืนที่ให้มีความรู้ความสามารถและนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 เทศบาลตำบลน้ำโสม เห็นความสำคัญเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดอบรมโครงการพัฒนาการบริหารงานคลัง,
ปฏิบัติงานตาม 
หลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563  พร้อมทั้งศึกษาดูงาน  โครงการนี้เป็น
กระบวนการหนึ่งในความพยายามที่จะให้บุคลากรทุกระดับ สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้านกลุ่มอาชีพ 
เยาวชนฯลฯ   ได้ปรับพฤติกรรมในการทำงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของงานให้มากข้ึนไปเรื่อย ๆ และนำไปสู่
การให้บริการที่ดีให้ประชาชน การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี(Good 
Governace) เป็นหลักสำคัญในการบริหารการปฏิบัติงาน 



การดำรงชีพ จะต้องมีความสุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการ
ทำงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงาน 
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังสามารถแก้ปัญหา
ความ 
ขัดแย้งภายในองค์กร คนในพ้ืนที่ได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื้องรังที่มีส่วน
บัน่ทอน 
ความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยมานาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น 
อย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤตปัญหาการคอร์รัปชั่นในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็น
พ้องตรงกันว่าการที่จะทำให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุด   
  หลักธรรมาภิบาล หมายถึง แนวทางในการจัดระเบียบเพ่ือให้สังคมของประเทศ ทั้งภาครัฐ 
ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและตั้งอยู่ในความถูกต้องเป็นธรรมตาม
หลักพ้ืนฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนี้ 

1. หลักนิติกรรม (The Rule of Law) หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ  

โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอำเภอใจ หรือ อำนาจของตัวบุคคลจะต้องคำนึงถึงความ
เป็นธรรม และความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและรวดเร็วด้วย 

2. หลักคุณธรรม (Morality) หมายถึง การยึดหมั่นในส่วนความถูกต้อง ดีงาม การ
ส่งเสริมให้บุคลากร 

พัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพ
สุจริตเป็นนิสัย ประจำชาติ 

3. หลักความโปร่งใส ( Accountability) หมายถึง ความโปร่งใส พอเทียบได้ว่ามี
ความหมายตรงข้าม หรือ เกือบตรงข้ามกับการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยที่เรื่องทุจริต
คอร์รัปชั่น ให้มีความหมายในเชิงลบและความน่าสะพรึงกลัวแฝงอยู่ ความโปร่งใส
เป็นคำศัพท์ที่ให้แง่มุมเชิงบวก และให้ความสนใจในเชิงสงบสุข ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและเข้าใจง่าย และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบ
ความถูกต้องอย่างชัดเจน 

4. หลักการมีส่วนร่วม Participation หมายถึง การให้โอกาสบุคลากรหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน 

ร่วมทางการบริหารจัดการเก่ียวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรือ
คณะทำงานโดยให้ข้อมูล ความคิดเห็นแนะนำ ปรึกษาร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ 

5. หลักความรับผิดชอบ Responsibility หมายถึง การตระหนักในสิทธิและหน้าที่ 
ความสำนึกในความ 

รับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และเคารพในความ
คิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจาการกระทำของตนเอง 



6. หลักความคุ้มค่า Cost effectiveness or Economy  หมายถึง การบริหารจัดการ
และใช้ทรัพยากร 

ที่มีจำกัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมโดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง
คุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน ต้องนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนในการ
สร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ จะต้องคำนึงถึงกรอบเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ แนวทาง หรือวิธีการดำเนินงานที่หน่วยงาน 
องค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 

  สำหรับการบริหารงานคลัง ซึ่งได้แก่ การงบประมาณ การพัสดุ การเงินและบัญชี เป็นภารกิจ

สำคัญที่ผู้บริหารงานคลังจะต้องกำกับดูแล และให้ผู้ปฏิบัติงานคลังทำตามระเบียบกฎหมาย และมีความสำคัญ

ต่อการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติภารกิจในการให้บริการสาธารณะ

แก่ประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมด้วยความโปร่งใส และ

ตรวจสอบได้ ตามนโยบายภาครัฐได้กำหนดระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ Electronic 

Government Procurement: e – GP ขึ้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการวิธีดังกล่าว และ

ได้มีการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Market: e – market หรับการ

จัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่ไม่ซับซ้อนเป็นสินค้าหรือบริการทั่วไป มีมาตรฐานซึ่งกำหนดให้ส่วน

ราชการจัดซื้อสินค้าหรืองานจ้างที่ดำหนดไว้ในระบบ e-catalog และระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

Electronic Bidding: e – bidding 

  การจดัหาพัสดุซึ่งในอนาคตระบบดังกล่าวจะสัมพันธ์กับระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น e- laas อีกท้ัง หากเกิดความผิดพลาด หรือข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน

คลัง ผู้บริหารงานคลังก็สามารถวางแผนที่จะเลือกหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาของการปฏิบัติงานได้  

  ในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้มีประสบการณ์ การเรียนรู้ และแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นในการประกอบอาชีพต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงและเพ่ิมพูนรายได้ในการดำรงชีพมากข้ึน ดังนั้น เพ่ือ

ประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารงานคลังปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและการส่งเสริมอาชีพ  ให้แก่

บุคลากรทุกระดับ สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้านกลุ่มอาชีพ เยาวชนฯลฯ   ของเทศบาลตำบลน้ำโสมจึง

ได้จัดทำการอบรมโครงการโครงการพัฒนาการบริหารงานคลัง,ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริม

อาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น 

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้จากอบรมและศึกษาดูงานมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ

ทำงานพัฒนาระบบการทำงาน การดำรงชีพในท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น 

3.2 เพ่ือพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในอนาคต 

3.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน ความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน และสร้าง

เครือข่ายในการสร้างกลุ่มเพ่ือทำประโยชน์ให้แก่สังคม 

3.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ แนวทางในการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้

และประสบการณ์สู่คนรุ่นใหม่เพ่ือเตรียมความพร้อมและสร้างความต่อเนื่องต่อไป 



3.5 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม เศรษฐกิจพอเพียง 

3.6 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 

3.7 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้แก่องค์กร

อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.8 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ สามารถนำไปเป็น

แนวทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.9 เพ่ือให้มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดย

ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

3.10 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการคลัง และรู้จักวิธีการควบคุมภายในอย่างเป็น

ระบบ 

3.11 เพ่ือให้มีเทคนิคและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของผู้เข้าอบรม 

3.12 เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

3.13 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ สามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ

อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.14 ผู้เข้าอบรมมีการกำกับดูแลให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างโปร่งใส โดยใช้

งบประมาณอย่างคุ้มค่ากับประโยชน์ และมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

3.15 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการคลังและรู้จักวิธีการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบมาก

ขึ้น ประชาชนไดร้ับประโยชน์สูงสุด จากการให้บริการสาธารณะของ อปท 

4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีความรู้ที่ได้รับมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน การดำรงชีพในท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น 

2. เพ่ือพัฒนาองค์กรให้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ 

3. มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจพอเพียง 

4. ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในองค์กรและท้องถิ่น 

 

 

 

5. มีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

6. สามารถพัฒนาทักษะแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

และการ 

ดำรงชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



7. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ สามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ

อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. ผู้เข้าอบรมมีการกำกับดูแลให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างโปร่งใส โดยใช้

งบประมาณอย่างคุ้มค่ากับประโยชน์ และมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

9.  ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการคลังและรู้จักวิธีการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ

มากขึ้น ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด จากการให้บริการสาธารณะของ อปท 

5.เป้าหมาย 

  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรทุกระดับ ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ เยาวชน 

ฯลฯ 

รวมทั้งสิ้น จำนวน 80 คน 

6.ระยะเวลาดำเนินการ  วันที่ 25-29 กุมภาพันธ์ 2563 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ลงทะเบียน 07.00-08.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโสม 

เวลา 08.30- 10.00 น. ฟังการบรรยาย หัวข้อ “การบริหารงานคลัง” 

เวลา 10.15-12.00 ฟังการบรรยาย หัวข้อ”การส่งเสริมอาชีพ” 

เวลา 13.00 – 15.30 ฟังการบรรยาย หัวข้อ “การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล” 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  ศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลอู่ทอง ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ศึกษาดูงาน”กลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ไฮเทคคลีน” ต.

ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง  

จ. กาญจนบุรี 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ศึกษาดูงานที่ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อำเภอเมือง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

แล้วออกเดินทางกลับ 

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563  เดินทางกลับถึงเทศบาลตำบลน้ำโสมโดยสวัสดิภาพ 

7.วิธีการดำเนินการ 

1.จัดทำและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม และคำสั่งจัดเตรียมการฝึกอบรม 

3.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าร่วมเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรไทย 

4.มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

5.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากรและสถานที่ศึกษาดูงาน 

6.จัดเตรียมการฝึกอบรมที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโสม 

 

7.ศึกษาดูงานนอกสถานที่ คือ จังหวัดสุพรรณบุรี-จังหวัดกาญจนบุรี-จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

8.สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 



 

8. สถานที่ดำเนินการ 

ภาคอบรม วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัด

อุดรธานี 

ภาคเดินทางไปราชการศึกษาดูงานที่จังหวัดสุพรรณบุรี-จังหวัดกาญจนบุรี-จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

9. งบประมาณ 

ใช้งบประมาณ จำนวน 455,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

1.ค่าจา้งเหมาจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย เป็นเงิน 1,000 บาท 

2.ค่าจัดซื้อของที่ระลึก จำนวน 3 ชิ้น ๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท 

3.ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 คน ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท 

4.ค่าอาหารว่างวันอบรม 2 มื้อ 50X80 เป็นเงิน 4,000 บาท 

5.ค่าอาหารเที่ยงวันอบรม 55X80 เป็นเงิน 4,400 บาท 

6.ค่าอาหารเย็นวันเดินทาง 180X80 เป็นเงิน 14,400 บาท 

7.ค่าอาหารว่าง วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 6 มื้อ  35X80X6 เป็นเงิน 16,800 

บาท 

8.ค่าอาหาร วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 3 วัน 500x80X3  เป็นเงิน 120,000 

บาท 

9.ค่าท่ีพัก 40 ห้อง ๆ ละ 1,500 บาท วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 60,000 บาท 

10.ค่าที่พัก 40 ห้อง ๆ ละ 1,500 บาท วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 60,000 บาท 

11.ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศชั้น 1 VIP จำนวน 2 คัน ๆ ละ 17,000 บาท/คัน/วัน รวม 5 

วัน 

เป็นเงิน 170,000 บาท 

12. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน 200 บาท 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 10.1 นายณัฐพงศ์ ขจรนาม ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม 

 10.2 นางพรทิพย์ เรืองเศรษฐี ผู้อำนวยการกองคลัง 

 10.3 ผู้อำนวยการ/รักษาการ ทุกกอง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

โครงการพฒันาคณุธรรมจริยธรรม 
เทศบาลต าบลน ้าโสม  อ าเภอน ้าโสม  จงัหวดัอดุรธานี 

................................................................................................................................................... 

หลกัการและเหตุผล 
การพฒันาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยัง่ยืนและสามารถก้าวพ้นทุก

วกิฤตของโลกทีม่ากบักระแสโลกาภวิตัน์ มรีากฐานสําคญัจากการพฒันาบุคคลในประเทศนัน้ๆ ใหเ้ป็น
คนด ีซึง่มคีวามเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมของคนในสงัคมโดยเฉพาะ “เจา้หน้าที่
ของรฐั” ซึง่ไดร้บัมอบหมายภารกจิในการใหบ้รกิารสาธารณะแก่ประชาชน ใชอ้ํานาจทีไ่ดร้บัอย่างซื่อสตัย ์
ตอ้งดแูล จดัการตดัสนิใจเกี่ยวกบัการใหบ้รกิารสาธารณะ การจดัการทรพัยากรของชาตใิหเ้กดิประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติคณะรฐัมนตรใีนการประชุมเมื่อวนัที่ 26 สงิหาคม 2551 มมีติ
เหน็ชอบในหลกัการเกี่ยวกบัยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมในภาครฐัไว ้5 ยุทธศาสตรแ์ละ
ยุทธศาสตรท์ี ่4 การสง่เสรมิคุณธรรม ในองคก์รเพือ่เป็นตน้แบบใหข้า้ราชการไดเ้รยีนรูแ้ละปฏบิตัติาม 

จากหลกัการและเหตุผลดงักล่าว เทศบาลตําบลน้ําโสมจึงเห็นความสําคญัในการพฒันา
บุคลากรในสงักดัเพื่อตระหนักถงึการสร้างจติสํานึกให้มคีุณธรรม จรยิธรรม และปฏบิตังิานด้วยความ
ซื่อสตัย ์สุจรติ มจีติสํานึกทีด่ใีนการปฏบิตังิาน ประพฤตปิฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่แีก่ประชาชน จงึได้
ทําโครงการเสรมิสร้างคุณธรรมและจรยิธรรมเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานและประโยชน์สูงสุด
ของประชาชน 
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อปลูกจติสํานึกใหพ้นักงานเทศบาลและพนักงานจา้งเทศบาลตําบลน้ําโสมมคีุณธรรม
จรยิธรรม เขา้ใจหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนําเอาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปเป็น
แนวทางในการดาํเนินชวีติสว่นตวั และในการปฏบิตัริาชการ 

2. เพื่อให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตําบลน้ําโสม ได้รบัการพฒันาจิตใจ 
และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและ
สมานฉันท์ ประพฤตตินเป็นพลเมอืงด ีสร้างประโยชน์แก่ครอบครวั ประชาชน และประเทศชาต ิสร้าง
จติสาํนึกในการทาํความด ีรูจ้กัการให ้การเสยีสละและการบําเพญ็สาธารณะประโยชน์ร่วมกนั 

3. เพื่อเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีของเทศบาลตําบลน้ําโสม ในการเสรมิสร้างคุณธรรม 
จรยิธรรม และธรรมาภบิาล 
เป้าหมาย 

พนกังานเทศบาลและพนกังานจา้งเทศบาลตําบลน้ําโสม 
 



พื้นท่ีด าเนินการ 
เทศบาลตําบลน้ําโสม 
 

วิธีด าเนินการ 

จดัใหม้กีารดาํเนินกจิกรรมสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคอื 
1. การจดักจิกรรมบรรยายเสรมิสร้างคุณธรรมจรยิธรรม โดยคณะผู้บรหิาร ปลดั เทศบาล 

บรรยายใหค้วามรูแ้ก่พนกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง 
2. จดักิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสรมิให้รู้รกั สามคัคี เสยีสละ ช่วยเหลอื 

แบ่งปันและเหน็คุณค่าของการเสรมิสรา้งสงัคมแห่งความดมีคีุณธรรม เช่น การช่วยเหลอืผูด้อ้ยโอกาสใน
สงัคม หรอืทาํบุญถวายทานแก่พระภกิษุสงฆท์ีช่ราภาพ หรอือาพาธ เป็นตน้ 

 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566) 
 

งบประมาณในการด าเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 
 

ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

สาํนกัปลดัเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโสม 
 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. พนักงาน เจา้หน้าที ่มคีุณธรรมจรยิธรรม เขา้ใจหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อม

นําหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นแนวทางในการดาํเนินชวีติ และการปฏบิตังิาน 

2. พนักงาน เจา้หน้าที ่ไดร้บัการพฒันาจติใจ พฒันาตนใหม้จีติสาธารณะเกดิความสํานึก

ร่วมในการสร้างสงัคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครวัและประเทศชาต ิรู้จกั

การใหแ้ละเสยีสละเพือ่ประโยชน์สว่นรวม 

3. สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์ร เสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมและธรรมาภบิาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรมในการป้องกนัการทุจริต 
เทศบาลต าบลน ้าโสม  อ าเภอน ้าโสม  จงัหวดัอดุรธานี 

………………………………………………………………………………………………………………… 
หลกัการและเหตุผล 

 บุคลากรหรอืทรพัยากรบุคคลในองคก์รเป็นรากฐานสําคญัยิง่ในการพฒันาและขบัเคลื่อน
องค์กรไปสู่ความสําเร็จทัง้ด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนัน้ๆ ย่อมประสบ
ความสาํเรจ็ มคีวามเจรญิกา้วหน้าต่อไป ทัง้นี้ขึน้อยู่กบับุคลากรทีม่คีุณภาพสูง มคีวามรูค้วามสามารถ มี
ทกัษะต่างๆ ในการปฏิบตังิาน มปีระสบการณ์มคีวามรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดเีมื่อได้รบับทบาทให้
กระทําหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดงบทบาทนัน้ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทาง
ตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทกัษะหรือประสบการณ์ที่
จําเป็นในการทํางาน ย่อมทําให้องค์กรนัน้ๆ ด้อยพฒันาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจาก
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์   การทํางานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรม
จรยิธรรมในการป้องกนัการทุจรติ มจีรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลกิภาพหรอืคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  
เป็นตวัชี้นําทางในการปฏิบตังิานตามตําแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏบิตัิหน้าที่
โดยยดึมัน่ในหลกัคุณธรรม จรยิธรรม มจีิตสํานึกที่ดี มคีวามซื่อสตัย์ สุจรติ มคีวามรบัผดิชอบ ตัง้ใจ
ทํางานด้วยความทุ่มเท เสยีสละ มคีวามเมตตา กรุณา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อน
ร่วมงานและผู้มาขอรบับรกิารหรอืรกัษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมนําพา
องคก์รหรอืหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจรญิก้าวหน้ามากยิง่ขึ้น มคีวามโปร่งใสมกีารป้องกนัการทุจรติ และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลกัการแห่งธรรมาภิบาล เทศบาลตําบลน้ําโสมจึงได้จดัโครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจรยิธรรมในการป้องกนัการทุจรติขึน้ เพื่อเป็นการส่งเสรมิและสนับสนุนใหบุ้คลากรภายใน 
ประกอบด้วยคณะผู้บรหิาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทัง้ประชาชนทัว่ไปให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงานให้
ห่างไกลจากการทุจรติ และการดําเนินชวีติประจําวนัได้อย่างปกตสิุข รู้จกัความพอดีมคีวามพอเพียง 
ปฏบิตัติามระเบยีบกฎหมายและขอ้บงัคบั มเีจตคตทิีด่ ีมจีรรยาบรรณวชิาชพีต่อตนเอง ต่อการทํางาน 
ต่อเพือ่นร่วมงาน ต่อผูม้าขอรบับรกิาร ต่อผูบ้งัคบับญัชาและต่อประเทศชาตบิา้นเมอืงต่อไป 
วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหบุ้คลากรมคีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 
2. เพื่อให้บุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการ

ปฏบิตังิานและการดาํเนินชวีติไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
3. เพื่อปรบัเปลีย่นทศันคต ิค่านิยมและเจตคตขิองบุคลากรต่อองคก์ร ต่อการทํางาน ต่อ

เพือ่นร่วมงาน ต่อผูม้าขอรบับรกิารและต่อผูบ้งัคบับญัชาใหด้ยีิง่ขึน้ 



 4. เพื่อใหส้ถาบนัทางศาสนามบีทบาทในการปลูกจติสํานึกมคีุณธรรม จรยิธรรม มคีวาม
ซื่อสตัย ์สุจรติ ใหแ้ก่บุคลากรของเทศบาลตําบลน้ําโสม 
กลุ่มเป้าหมาย 

คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ พนกังานเทศบาลและลูกจา้ง  
พื้นท่ีด าเนินการ 

วดัในเขตเทศบาลตําบลน้ําโสม   
ระยะเวลาด าเนินการ 

จดัปฏบิตัธิรรม (สวดมนต์ทําวตัรเชา้) ทุกวนัพระ จํานวน 12 ครัง้ ระหว่างเดอืนมกราคม – 
ธนัวาคม พ.ศ. 2563 - 2566 
วิธีการด าเนินการ 

1. ตดิต่อประสานและขอความร่วมมอืไปยงัวดั (สถานทีป่ฏบิตัธิรรม/วปัิสสนากรรมฐาน) 
2. ชีแ้จงรายละเอยีดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ 
3. จดัทาํรายละเอยีดโครงการฯ กําหนดการและหลกัสตูรการจดัการอบรมฯ 
4. เสนอรายละเอยีดโครงการ กําหนดการและหลกัสูตร เพื่อพจิารณาปรบัปรุงและแก้ไขให้

ถูกตอ้งและเกดิความเหมาะสม 
5. ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทัว่ไปทีส่นใจเขา้ร่วมกจิกรรมโครงการฯ 
6. วดัและประเมนิผลโครงการฯ 

งบประมาณ 
งบประมาณในการดาํเนินโครงการ  12,0000 บาท  (หนึ่งหมื่นสองพนับาทถว้น) 

ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

สาํนกัปลดัเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโสม 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่าง
แทจ้รงิ 

2. บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชใ้นการปฏบิตังิาน
และการดาํเนินชวีติไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

3. ปลูกจติสํานึกให้บุคลากรและประชาชนมทีศันคต ิค่านิยม ความซื่อสตัย์สุจรติ และเจต
คตติ่อองคก์รต่อการทาํงาน ต่อเพือ่นร่วมงานต่อผูม้าขอรบับรกิารและต่อผูบ้งัคบับญัชาทีด่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

โครงการเสริมสร้างความซ่ือสตัย ์สจุริต และปลูกฝังทศันคติ 
 วฒันธรรมท่ีดีในการต่อต้านการทุจริต 

เทศบาลต าบลน ้าโสม  อ าเภอน ้าโสม  จงัหวดัอดุรธานี 
*********************************************************************************************** 

หลกัการและเหตุผล 

ด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ เป็นผูท้ีม่บีทบาทสําคญัและเป็นกลไกหลกัของประเทศในการให้บรกิารสาธารณะ
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในทอ้งถิน่ทัง้ยงัมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบสําคญัในอนัทีจ่ะ
บําบดัทุกขบ์ํารุงสุขและสรา้งคุณภาพชวีติทีด่ใีหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถิน่โดยใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของ
รฐับาลและท้องถิ่น ดงันัน้ การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมคีวามเป็นอยู่ที่ดีมคีวามสุขหรอืไม่ จึง
ขึ้นอยู่กบัการประพฤตปิฏบิตัขิองคณะผู้บรหิาร สมาชกิสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และพนักงาน
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทุกคนเป็นผูม้คีุณธรรม ปฏบิตัตินอยู่ในกรอบจรยิธรรม เป็นผูม้จีติสํานึก
ที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทําทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
คณะรฐัมนตรใีนการประชุมเมื่อวนัที่ 26 สงิหาคม 2551 มมีตเิหน็ชอบในหลกัการเกี่ยวกบัยุทธศาสตร์
การส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมในภาครฐัไว ้5 ยุทธศาสตร ์โดยในยุทธศาสตรท์ี ่4 การส่งเสรมิคุณธรรม
ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรยีนรู้และปฏิบตัิตาม โดยได้กําหนดแนวทางการพฒันา
ขา้ราชการทุกระดบัอย่างจรงิจงัและต่อเนื่อง ให้ตระหนักในการเป็นขา้ราชการที่มเีกยีรต ิศกัดิศ์ร ีรู้จกั
ความพอเพยีงเป็นตวัอย่างทีด่ขีองสงัคม ยดึมัน่ในคุณธรรม ยนืหยดัในสิง่ทีถู่กต้องตระหนักในคุณความ
ดแีละกฎแห่งกรรม ซื่อสตัย ์สุจรติ เสยีสละ มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องพฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการมี
คุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระทําหรือไม่กระทําการใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึงการ
ป้องกนัการกระทําทุจรติในระบบราชการดว้ย ดงันัน้ เพือ่เป็นการเสรมิสรา้งความซื่อสตัย ์สุจรติ ปลูกฝัง
ทศันคตแิละวฒันธรรมทีด่ใีนการต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ เทศบาลตําบลน้ําโสม จงึไดจ้ดัทํา
โครงการเสรมิสรา้งความซื่อสตัย ์สุจรติ และปลูกฝังทศันคตวิฒันธรรมทีด่ใีนการต่อตา้นการทุจรติขึน้ 
วตัถุประสงค ์

1. เพื่อปรบัเปลี่ยนฐานความคดิของคณะผู้บรหิาร สมาชกิสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาลลูกจา้งประจําและพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลน้ําโสม ใหม้จีติสาธารณะและเห็น
แก่ประโยชน์สว่นรวมมากกว่าประโยชน์สว่นตน 

 2. เพื่อปลูกฝังจติสํานึกและค่านิยมที่ดใีนการต่อต้านการทุจรติและประพฤตมิชิอบให้แก่
คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจา้งประจําและพนักงาน
จา้งของเทศบาลตําบลน้ําโสม 



3. เพื่อให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อป้องกนั
ผลประโยชน์ทบัซอ้น 

 4. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจา้งประจําและพนักงานจา้งไดร้บัการพฒันาจติใจ และพฒันาตนเองใหม้จีติสาธารณะเกดิความสํานึก
ร่วมในการเสรมิสร้างสงัคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมอืงดี สร้างประโยชน์
ใหแ้ก่ครอบครวั ประชาชน และประเทศชาต ิสรา้งจติสาํนึกในการกระทาํความด ีรูจ้กัการให ้การเสยีสละ
และการบําเพญ็สาธารณะประโยชน์ร่วมกนั 
กลุ่มเป้าหมาย 

คณะผูบ้รหิาร พนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจาํ และพนกังานจา้งของเทศบาลตําบลน้ําโสม 
จาํนวน  100  คน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

มกราคม – กนัยายน 2563 - 2566 
งบประมาณด าเนินการ 

15,000 บาท 
วิธีการด าเนินงาน 

1. บรรยายเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการ
ปรบัเปลีย่นฐานความคดิของเจา้หน้าทีร่ฐัในการรกัษาผลประโยชน์สาธารณะเพือ่การต่อตา้นการทุจรติ 

2. บรรยายเรื่อง การปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่าย
บรหิารและฝ่ายสภาทอ้งถิน่และประมวลจรยิธรรมของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 

3. แบ่งกลุ่มทํากจิกรรมเกี่ยวกบัการเสรมิสรา้งความซื่อสตัย ์สุจรติ และปลูกฝังทศันคตแิละ
วัฒนธรรมที่ดีให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจา้งประจาํและพนกังานจา้งของเทศบาลตําบลน้ําโสม 

4. ทดสอบก่อนและหลงัการฟังบรรยาย 
สถานท่ีด าเนินการ 

หอประชุมเทศบาลตําบลน้ําโสม 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

สาํนกัปลดัเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโสม 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล พนกังานครูเทศบาลลูกจา้งประจํา
และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลน้ําโสม ให้มจีิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์สว่นตน 

 2. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู เทศบาล 
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลน้ําโสมมจีิตสํานึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจรติและประพฤตมิชิอบ 



3. คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล พนกังานครเูทศบาล ลูกจา้งประจํา
และพนกังานจา้ง ปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรมขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่เพือ่ป้องกันผลประโยชน์ทบัซอ้น 

 4. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู เทศบาล 
ลูกจา้งประจําและพนักงานจา้งไดร้บัการพฒันาจติใจ และพฒันาตนเองใหม้จีติสาธารณะเกดิความสํานึก
ร่วมในการเสรมิสร้างสงัคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมอืงดี สร้างประโยช น์
ใหแ้ก่ครอบครวั ประชาชน และประเทศชาต ิสรา้งจติสาํนึกในการกระทาํความด ีรูจ้กัการให ้การเสยีสละ
และการบําเพญ็สาธารณะประโยชน์ร่วมกนั 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทบัซ้อนให้กบัพนักงานเทศบาลและ 
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลน ้าโสม 

เทศบาลต าบลน ้าโสม  อ าเภอน ้าโสม  จงัหวดัอดุรธานี 
ประจ าปีงบประมาณ  2563-2566 

*********************************************************************************************** 
หลกัการและเหตุผล 

ด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผล
กระทบต่อการตดัสนิใจหรอืการปฏบิตัหิน้าทีใ่นตําแหน่ง การกระทําดงักล่าวอาจเกดิขึน้โดยรูต้วัหรอืไม่
รู้ตวั ทัง้เจตนาหรอืไม่เจตนาหรอืหรอืบางเรื่องเป็นการปฏบิตัสิบืต่อกนัมาจนไม่เหน็ว่าจะเป็นสิง่ผดิแต่
อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทําความผดิทางจรยิธรรมของเจ้าหน้าที่ของรฐัที่ต้องคํานึงถึง
ผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของสว่นรวม) แต่กลบัตดัสนิใจปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยคาํนึงถงึประโยชน์ของ
ตนเองหรอืพวกพอ้ง “ผลประโยชน์ทบัซ้อน” หมายถงึ สถานการณ์ทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัมผีลประโยชน์สว่น
ตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตามอํานาจหน้าที่ละความรบัผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดย
ก่อใหเ้กดิผลเสยีต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทบัซ้อนมหีลากหลายรูปแบบ ไม่จํากดัอยู่ในรูป
ของตวัเงนิหรอืทรพัย์สนิเท่านัน้ แต่รวมถงึผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตวัเงนิหรอืทรพัย์สนิก็ได้ อาทิ
การแต่งตัง้พรรคพวกเขา้ไปดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆ ทัง้ในหน่วยราชการ รฐัวสิาหกจิ และบรษิทั
จํากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอํานาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รั บ
สัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทัง้นี้หมายรวมถึงความขดัแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์สว่นรวม ซึง่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครฐั
ทุกหน่วยงานต้องเขา้รบัการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 
โดยกําหนดให้หน่วยงานควรมกีารประชุมหรอืสมัมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทบัซอ้นแก่เจา้หน้าที ่เพือ่ป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น  

ดงันัน้ เทศบาลตําบลน้ําโสม  จงึได้จดักจิกรรมให้ความรู้ ความเขา้ใจการป้องกนัผลประโยชน์
ทบัซ้อนแก่บุคลากรในเทศบาลตําบลน้ําโสม  เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จดั
กจิกรรมป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น ผ่านการประชุมผูบ้รหิารกบัพนกังานเทศบาลตําบลน้ําโสม  เพือ่ให้
พนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกํากบัความ
ประพฤตขิองตน เพือ่ไม่ใหเ้กดิผลประโยชน์ทบัซอ้น 

 
 
 
 
 



 
 
 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจแก่พนกังานเทศบาล พนกังานจา้งเกีย่วกบัการป้องกนัผลประโยชน์
ทบัซอ้น 

2. เพื่อเสรมิสร้างพฤตกิรรมและวธิกีารทํางานที่สุจรติโปร่งใสของขา้ราชการและเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลตําบลน้ําโสม   

3 เพื่อเสรมิสร้างให้ขา้ราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลน้ําโสม  จติสํานึก ค่านิยม และ
วฒันธรรมเรื่องความซื่อสตัย์ สุจรติ มุ่งมัน่ทํางานอย่างมปีระสทิธิภาพ มคีุณธรรมอนัมัน่คง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจรติคอรร์ปัชนัมุ่งสูก่ารเป็นขา้ราชการทอ้งถิน่ไทยใสสะอาด 
เป้าหมาย 

พนกังานเทศบาลและพนกังานจา้งเทศบาลตําบลน้ําโสม   
พื้นท่ีด าเนินการ 

เทศบาลตําบลน้ําโสม   
วิธีการด าเนินการ 

จดัประชุมประจาํเดอืน และใหค้วามรูเ้รื่องผลประโยชน์ทบัซอ้น 
ระยะเวลาการด าเนินการ 

มกราคม – ธนัวาคม 2563 - 2566 
งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

สาํนกัปลดัเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโสม 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. พนกังานเทศบาลและพนกังานจา้งมคีวามเขา้ใจเรื่องผลประโยชน์ทบัซอ้น 

2. พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความ

ประพฤตปิฏบิตังิานไม่ยุ่งเกีย่วกบัผลประโยชน์ทบัซอ้น 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. ช่ือโครงการ : ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำโสม  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

 เนื่องด้วยปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลของสภาพภูมิอากาศ (Climate Chang) ที่

ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบ

กับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกใน

ประเทศท่ีไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทำลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ

ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา

ภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซ

ออกซิเจน อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้นๆ

ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เทศบาลตำบลน้ำโสมจึงได้จัดท ำ

โครงการ “ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำโสม ประจำปี 2561” 

เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) 

และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล

ตำบลน้ำโสม จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กสิกรรมของประชาชนและพื้นที่ว่าง

เปล่าในเขตเทศบาลตำบลน้ำโสม เพื่อให้เกิดความร่วมรื่นแก่ประชาชน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาธรรมชาติอันเป็นสาธารณะร่วมกัน 

 3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพ่ิมพ้ืนที่สี

เขียวในเทศบาลตำบลน้ำโสม 

 3.3 เพ่ือให้ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดความสมดุลเพ่ิม

มูลค่าทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 

 3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย

ร้อนแก้ประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 500 ต้น 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 พ้ืนที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 

6. วิธีดำเนินงาน 



 6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ

ประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 

 6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ได้จัดเตรียมสถานที่

เพ่ือปลูกต้นไม้ 

 6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ 

6.4 ดำเนินการปลุกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน 

และประชาชนในท้องถิ่น 

 6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลน้ำโสม 

7. ระวะเวลาดำเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566) 

8. งบประมาณ 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเหมาจ่าย เป็นเงิน 5,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลน้ำโสม 

10. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสำคัญของทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 10.2 ทำให้เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 

 10.3 ทำให้ประชาชนมีจิตสำนึก ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 10.4 ทำให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่น

ในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว 

พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ประเทศไทยในอดีตเป็นที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจำนวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าไม้ที่ผิด

กฎหมายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างเร็ว ทำให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจำนวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผล

กระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก 

หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้

ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และพระ

ราชินีนาถ ทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหา

วิธีนาปการที่เพิ่มปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้ เสนอวิธีที่

เรียบง่ายและประหยัดในการดำเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกป่า 

3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ทำที่

อยู่อาศัยและจำหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลุกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลุกไม้ไว้

ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฝืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

เทศบาลตำบลน้ำโสมในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้

ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน

ชุมชน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขต

เทศบาลตำบลน้ำโสม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 



3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื ่อเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ ่มอาสาและพิทักษ์

สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 4.1 ปลูกต้นไม้และปลุกป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลน้ำโสม จำนวน 12 หมู่บ้าน 

โดยปลูกพันธ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพ้ืนผักสวนครัวรั้วกินได้ เป็นต้น 

 4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่น้ำ คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบล

น้ำโสม จำนวน 12 หมู่บ้าน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลน้ำโสมโดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงาน

ต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ 

4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำโสม สมาชิสภาเทศบาลตำบลน้ำ

โสม พนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาลตำบลน้ำโสม ผู้นำชุมชนกลุ่มต่างๆ ทั้ง 12 หมู่บ้าน ได้แก่ ประธานชุมชน 

ประธานกลุ่มผู ้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ ่มสตรี ฯลฯ กลุ ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา 

หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น 
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5. พื้นที่ดำเนินการ 

 พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตเทศบาลตำบลน้ำโสม และแหล่งน้ำ คู คลอง ในเทศบาล

ตำบลน้ำโสม 

6. วิธีการดำเนินงาน 

 6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ 

(กลุ่มรวมทุกชุมชน) 

 6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจำชุมชน (กลุ่ม

ย่อยแต่ละชุมชน) 

 6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ ่งแวดล้อมประจำชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละ

ชุมชน) 

 6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลุกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กำจัดวัชพืชในแม่น้ำคูคลอง ทำ

ความสะอาดถนน และพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่างๆในชุมชนและในเขตเทศบาลตำบลน้ำโสม 



 6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ

สวยงาม สะอาดร่มรื่น น่าพักผ่อนย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืนๆ 

ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

 6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลตำบลน้ำโสม 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 4 ปี ( พ.ศ. 2563-2566) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 -  ค่าจัดซื้อพันธ์พืชอนุรักษ์และพันธ์พืชพ้ืนเมืองหายาก  เป็นเงิน 10,000  บาท  

 -  ค่าวัสดุการเกษตรเพ่ือจัดทำแปลงอนุรักษ์พันธ์พืช   เป็นเงิน 10,000  บาท 

 -  ค่าวัสดุจัดการประชาคม 12 หมู่บ้าน  เป็นเงิน  6,000 บาท 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเหมาจ่าย  เป็นเงิน  6,000 บาท 

    รวมเป็นเงิน  32,000 บาท   

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลน้ำโสม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 เก ิดกล ุ ่มอาสาสม ัครพ ิท ักษ ์ทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล ้อมในช ุมชนเพ ิ ่ มมากขึ้น 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น 

 

 

 

 
 
 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการเยาวชนสัมพันธ์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล 

 ทัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นน้ำ ป่าไม้ แร่ธาตุ ซึ่งนับวัน

จะหมดลงเนื่องจากมนุษย์ไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าและการบำรุงรักษา จะเห็นได้จากปัจจุบันปัญหามลพิษ

สิ่งแวดล้อมมีมากขึ้น ทำให้น้ำเสีย อากาศเป็นพิษ ขยะล้นเมือง อันเนื่องมาจากการขาดจิตสำนึกของมนุษย์ที่มี

ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญและ

ต้องได้รับการพัฒนาทุกๆด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เจริญเติบโตเป็น

พลเมืองดีที่จะเป็นกำลังในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป 



 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และปัญหาที่จะได้รับผลกระทบจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำ

โครงการเยาวชนสัมพันธ์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น 

3. วัตถุประสงค์  

 3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชน มีความตระหนักถึงความสำคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีจิตสำนึกที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเป็น

สมบัติของชาติ 

 3.2 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รู้จักเสียสละ และรู้จักแบ่งปัน 

4. เป้าหมาย 

 เด็กและเยาวชนในชุมชน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติที่กำหนดตามความเหมาะสม 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 จัดประชุมเพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 

 6.2 ประสานงานวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 6.3 ประสานงานสถานที่จัดอบรม และสถานที่จัดกิจกรรม 

 6.4 ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้ 

 6.5 สรุปรายงานติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

 ปีบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 

8. งบประมาณดำเนินการ 

- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน x 50 บาท x 1 มื้อ  เป็นเงิน     2,000  บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คน x 25 บาท x 2 มื้อ  เป็นเงิน     2,000  บาท 

- ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม  40 คน x 150 บาท  เป็นเงิน  6,000 บาท 

   รวมเป็นเงิน  10,000 บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลน้ำโสม 



10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธ์ 

 10.1 เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 10.2 เด็กและเยาวชนมีความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเป็น

สมบัติของชาติ 

 10.3 เด็กและเยาวชนเกิดจิตสำนึกสาธารณะ รู้จักเสียสละ และรู้จักแบ่งปัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตาม      

แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร 
พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการดำเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นำไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดย
เน้นให้     ผลการดำเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ 
พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้สำหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ
ประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสำคัญคือ การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามลำดับความจำเป็น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการ
สมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปญัหา 
และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความพร้อมของ
เกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมี
แนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาประยุกต์
เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. ส่งเสริมอาชีพเพ่ิมรายได้ให้ประชาชนในชุมชน 
 2. สร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ๕๐,๐๐๐ บาท 



9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

............/10.ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกอาชีพระยะสั้นและสามารถสร้างรายได้ให้
ตนเอง 
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. หลักการและเหตุผล 

  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริ หารประเทศให้ดำเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง             
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการ
กระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และ
ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ประชาชนให้มีสำนึก
ในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร               
มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  
         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน  ให้สามารถพ่ึงพาตนเอง   
        

๔. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้ 
 ๒. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 



 ประชาชน และเยาวชนในชุมชน 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

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

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ๕๐,๐๐๐  บาท 

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

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้
ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ 
  
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 

1. ช่ือโครงการ : โครงการค่ายพ่อแม่ร่วมใจสานสายใยครอบครัว 

2. หลักการและเหตุผล 

 สภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่
ยึดติดอยู่กับความสำเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น     ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำให้ปัญหาต่างๆ ที่เ กิดโดยเฉพาะ
เยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหาของการขาดศีลธรรม คุณธรรม ดังนั้นการส่งเสริมคุณธรรมโดยเริ่มจากสังคมเล็กๆ 
ก่อนคือสถาบันครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตสำนึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรม โดยเฉพาะการ
สร้างจิตสำนึกความซื่อสัตย์ ส่งผลให้เยาวชนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และคุณภาพต่อไป องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนให้มีจิตสำนึกที่ดี จึงได้จัดทำโครงการ
คุณธรรมสานสายใยครอบครัว  เพื่อส่งเสริมให้เป็นเยาวชนเป็นคนที่มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มี
สติปัญญา มีความอดทน รอบคอบในการดำเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง



พร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อม
ที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อปลูกจิตสำนึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรม โดยเฉพาะการสร้างจิตสำนึกความซื่อสัตย์ให้แก่เด็ก
และเยาวชน 
 2. เพ่ือสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กและเยาวชน และผู้ปกครอง  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

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

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ๓๐,๐๐๐  บาท 

........./๙.ผู้รับผิดชอบ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักในการดำรงตนตามหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและพร้อมมีส่วนร่วมในการสร้าง     
สังคมท่ีด ี

 
 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 

2. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการทุจริตเป็นปัญหาที ่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที ่สะท้อน

วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี



ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่
ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัด
การศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่
ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  ความรู้ มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กำหนดให้
รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่
ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญ ที่ทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิต
สาธารณะ มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และคำนึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการ
กระทำใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 

4. เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในชุมชน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

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



 

6. วิธีการดำเนินการ 
 1. ประชุมวางแผน/มอบนโยบาย 

2. แต่งตั ้งคณะทำงานพิจารณานำหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ
สถานศึกษาในสังกัดของ  

อปท. หรือ ที่ อปท. ให้การอุดหนุน  
 3. ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางของคณะทำงานฯ  

4. ติดตามการดำเนินการ 
5. สรุปผลการดำเนินการ 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐  บาท 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

2. เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื ่อสัตย์ สุจริต  มี
ภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 

3. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
๑. ชื่อกิจกรรม :  “การจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักสูตรโตไปไม่โกง” 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็น

ปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น

คนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 

โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๗) ส่งเสริมการ

พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มี

อำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

(๙) จัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา ๒๕ 

กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 

เทศบาลตำบลน้ำโสมพิจารณาเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้าง

ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลน้ำโสม (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้าง

ภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญ ที่ทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มี

คุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและ

เยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเอง

และผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และคำนึงถึงสังคมส่วนรวม  มี

ความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทำใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์

ส่วนรวม 

๓. วัตถุประสงค ์

  ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 

  ๓.๒ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก

รูปแบบ 



  ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา

ประโยชน์ส่วนรวม



๔. เป้าหมาย 

  เชิงปริมาณ 

  นักเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม และเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ

เทศบาลตำบลน้ำโสม  จำนวน ๔ แห่ง 

  เชิงคุณภาพ 

  เด็กนักเรียนเกิดความตระหนักรู ้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั ่ว ดี สามารถนำความรู้

ประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 

๕. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

  ๕.๑ ให้สถานศึกษาจัดทำแผนการสอนโดยนำเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรม

สอดแทรกเข้าไปด้วย 

๖. พื้นที่ดำเนินการ 

  สถานศึกษาในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 

๗. งบประมาณดำเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

๘. ระยะเวลาดำเนินการ 

   (พ.ศ. ๒๕๖๒๓– ๒๕๖๖) 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ๙.๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม  ๙.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสงนิมิตร 
 ๙.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทธการาม  ๙.๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะแก้วไชยมงคล 
 ๙.๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๑๐.๑ เด็กได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 

  ๑๐.๒ เด็กมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 

  ๑๐.๓ เด็กมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์

ส่วนรวม



๑. ชื่อ กิจกรรม :  ลูกเสือ-เนตรนารี  

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน นอกจากด้านการเรียนทางวิชาการแล้ว กิจกรรมลูกเสือ –เนตรนารี ก็
เป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่มีส่วนส่งเสริมให้ผู ้เรียนพัฒนาการศักยภาพ ในด้านความเป็นระเบียบวินัย รู้จักการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี ปลูกฝังการช่วยเหลืออ่ืน ความรักความสามัคคี สร้างจิตสา
นึกและมีความตระหนักในหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ สุจริต พร้อมทั้งสามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน และอยู่
ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม จึงได้จัดทำโครงการการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ -
เนตรนารี เพ่ือมุ่งเน้นที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ให้กับนักเรียนรวมทั้งการจัดกิจกรรม
เข้าค่ายพักแรมเพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ตลอดจนได้นาความรู้ที่เรียนมาใช้ในการเข้าค่ายพักแรม 
เพ่ือเป็นการเสริมประสบการณ์ดังกล่าวให้แก่นักเรียนและสนองหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  

๓. วัตถุประสงค ์ 

 ๓.๑ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนวิชาลูกเสือ - เนตรนารีครบตามกระบวนการของหลักสูตร  
 ๓.๒ เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้ประสบการณ์ การมีระเบียบวินัย เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ  
 ๓.๓ เพ่ือให้นักเรียนได้บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น  
 ๓.๔ เพ่ือสร้างจิตสานึกและมีความตระหนักในหน้าที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

 ๔.๑. นักเรียนชั้น ป.๔ - ป.๖  ได้เข้าค่ายพักแรม  
 ๔.๑. ตัวแทนนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือโลก  
 ๔.๑. นักเรียนชั้น ป.๔ – ป.๖ เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง  
 ๔.๑ นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาพกายและ  
สุขภาพจิตที่ดีมีความซื่อสัตย์ สุจริต  
 ๔.๑. นักเรียนมีความรู้ในวิชาการทางลูกเสือ และสามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำได้  

๕. พื้นที่ดำเนินการ  

 โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม  อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี  

๖. วิธีดำเนินการ  

 ๖.๑ กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ –เนตนารี นักเรียนชั้น ป.๔ - ป.๖   
 ๖.๒ สำรวจสถานที่กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ –เนตนารี ป.๔ - ป.๖   
 ๖.๓ จัดทำคาสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ประชุม วางแผน ทำงาน  
 ๖.๔ จัดจัดทำเอกสารให้กับนักเรียน และ จัดทำเอกสารการอยู่ค่ายพักแรม  
 ๖.๕ จัดหารถรับส่งนักเรียน  



 ๖.๖ จัดทำหนังสืออนุญาตผู้ปกครอง  
 ๖.๗ กิจกรรมชุมนุมลูกเสือโลก  

๗. ระยะเวลาดำเนินการ  

  (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖)  

๘. งบประมาณดำเนินการ  

 ๕,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)  

๙. ผู้รับผิดชอบ  

 โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

 ๑๐.๑ นักเรียนได้เรียนวิชาลูกเสือ - เนตรนารีครบตามกระบวนการของหลักสูตร  
 ๑๐.๒ นักเรียนเรียนสามารถนาประสบการณ์การเรียนรู้ไปบูรณาการการใช้ชีวิตประจำวันและ
การ ปฏิบัติตนให้อยู่มีระเบียบวินัย เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ  
 ๑๐.๓ นักเรียนได้บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น  
 ๑๐.๔ สามารถสร้างจิตสานึกและมีความตระหนักในหน้าที่มีความซื่อสัตย์  สุจริตรับผิดชอบต่อ

สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

 การทุจริตเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประเทศ  ดังนั้นการปลูกจิตสำนึกของคนใน
ชาติให้มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งที่เด็กและเยาวชนที่จะต้องสร้างชาติในอนาคต โดยส่งเสริมให้
เยาวชนมีความตระหนักในปัญหาการทุจริต และเกิดจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักใน
การต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นในสภาเด็กเยาวชนของชุมชนและเกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนใน
ชุมชนต่อไป  

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

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ศูนย์เยาวชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีการดำเนินการ 
 1. จัดทำคำสั ่งแต่งตั ้งคณะทำงานส่งเสริมสภาเด็กในการต่อต้านการทุจริต เพื ่อกำหนดรูปแบบ
กิจกรรม แนวทางในการดำเนินการ  
 2. จัดประชุมคณะทำงานฯ 
 3. ดำเนินการตามกิจกรรมเข้าค่าย และรูปแบบที่กำหนด 
 4 สรุปติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 



7. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ 2563 – 2566 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

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

 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 1. สภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 2. สภาเด็กและเยาวชนเกิดจิตสำนึกในความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริต 
และเสียสละเพ่ือส่วนรวม เกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

1. ช่ือโครงการ : โครงการยาวชนสัมพันธ์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล 

 ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น น้ำ ป่าไม้ แร่ธาตุ ซึ่ง
นับวันจะหมดลงเนื่องจากมนุษย์ไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าและการบำรุงรักษา จะเห็นได้จากปัจจุบันปัญหามลพิษ
สิ่งแวดล้อมมีมากขึ้น ทำให้น้ำเสีย อากาศเป็นพิษ ขยะล้นเมือง อันเนื่องมาจากการขาดจิตสำนึกของมนุษย์ที่มี
ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญ และ
ต้องได้รับการพัฒนาทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เจริญเติบโตเป็น
พลเมืองดีที่จะเป็นกำลังในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป 

 ดังนั ้น เพื ่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม และปัญหาที่จะได้รับผลกระทบจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำ
โครงการเยาวชนสัมพันธ์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้ึน 



3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชน มีความตระหนักถึงความสำคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีจิตสำนึกที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็น
สมบัติของชาติ 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รู้จักเสียสละ และรู้จักแบ่งปัน 

4. เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในชุมชน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่กำหนดตามความเหมาะสม 

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

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    .............../๑๐.ตัวชี้วัด/ผลสมัฤทธิ ์
 
 
 
 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
  1. เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
  2. เด็กและเยาวชนมีความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเกิด
จิตสำนึกท่ีจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสมบัติของชาติ 
 3. เด็กและเยาวชนเกิดจิตสำนึกสาธารณะ รู้จักเสียสละ และรู้จักแบ่งปัน 
 
 

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อกิจกรรม : โครงการหนูน้อยฟังธรรม 



๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

  ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลง

เพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงาย ไร้สาระ 

ล้าสมัย จึงดำเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทำให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ปัญหา

ต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการดำเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วย

การฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพ่ึงยาเสพติด 

  เด็กและเยาวชนคือพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็น

กลุ่มคนที่มีพลังอันสำคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติใน

อนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน

กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึง

คุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่

กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ

เพื่อความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชนมี

จริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม 

  โครงการอบรม “หนูน้อยฟังธรรม” เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจ

และปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้

มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่นำธรรมะนำหลักคำสอนที่รับไป

ประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวัน คือการพัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงาม

เหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพ

ที่สุจริต การพัฒนาจิต ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดท้ายการพัฒนาปัญญา 

ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีการป้องกัน            รู้วิธีแก้ไข

ปัญหา สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก นำพาชีวิตสู่ความสำเร็จ

เพ่ือเกื้อกูลตนเองและประเทศชาติในที่สุด 

๓. วัตถุประสงค ์

  ๓.๑ เพ่ือให้เด็กได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 

  ๓.๒ เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 

  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโสม 

๖. วิธีดำเนินการ 



  ๖.๑ ประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดจัดงาน 

  ๖.๒ จัดทำโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 

  ๖.๓ ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

  ๖.๔ ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์ผู้ปกครอง 

  ๖.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประชุมชี้แจง 

  ๖.๖ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม 

  ๖.๗ ดำเนินการตามโครงการ 

  ๖.๘ ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 

  ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๖) 

๘. งบประมาณดำเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 

  กองการศึกษาเทศบาลตำบลน้ำโสม 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ๑๐.๑ เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 

  ๑๐.๒ เด็กมีจิตสำนึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง 



๑. ชื่อ โครงการ :  วันเด็กแห่งชาติ  

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๙ ได้บัญญัติอำนาจและหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รับผิดชอบการจัดสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งรวมถึงการจัดการด้านการศึกษา การจัดกิจกรรมเพ่ือ
เด็ก และเยาวชนตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  
รัฐบาลกำหนดให้วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมทุกปีเป็น  “วันเด็กแห่งชาติ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการศึกษาหรือส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเทศบาลตำบลน้ำโสมได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ของเทศบาลตำบลน้ำโสมขึ้น ณ สนามโรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม โดยร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
และสถานศึกษาในเขตเทศบาลเข้าร่วมจัดกิจกรรม  

๓. วัตถุประสงค ์ 

 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้กล้าแสดงออก  
 ๓.๒ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับประสบการณ์ตรง  
 ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  
 ๓.๔ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัย เข้าใจกฎกติกาทางสังคม  

๔. เป้าหมาย 

 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนทั่วไป (ไม่จำกัดเฉพาะในเขตเทศบาลตำบลน้ำโสม)  จังหวัดอุดรธานี 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่เทศบาลตำบลน้ำโสมจัดขึ้น  

๕. พื้นที่ดำเนินการ  

 ณ  สนามโรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม  อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี 

๖. วิธีดำเนินการ  

 ๖.๑ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ   ๖.๒ กำหนดรายละเอียดกิจกรรม  
 ๖.๓ จัดเตรียมสถานที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติ   ๖.๔ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
 ๖.๕ ประเมินผลโครงการ    ๖.๖ สรุปและรายงานผลโครงการ  

๗. ระยะเวลาดำเนินการ  

(พ.ศ.๒๕๖๓ –๒๕๖๖)  
 

๘. งบประมาณดำเนินการ  



 ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  

๙. ผู้รับผิดชอบ  

 โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม  อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ เด็กและเยาวชนได้แสดงออกตามความสามารถในกิจกรรมต่างๆ  
 ๑๐.๒ เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับประสบการณ์ตรง  
 ๑๐.๓ เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  
 ๑๐.๔ เด็กและเยาวชน มีระเบียบวินัย เข้าใจกฎกติกาทางสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อ กิจกรรม :  ชมเชยนักเรียนผู้กระทำความดี  

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

 การทำความดีและการเสริมแรงในทำงบวกเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้นักเรียนมีจิตสานึกและมี
ความตระหนักในหน้าที่ของพลเมืองดี ท่ามกลางสังคมที่มีการแข่งขันและเร่งรีบส่งผลให้เกิดความผิดพลาดขึ้น
บ่อยครั ้ง และสร้างความเสียหายให้แก่ผู ้คนเป็นอย่างมาก กองการศึกษาเทศบาลตำบลน้ำโสม จึงเห็น
ความสำคัญและจัดทำกิจกรรมชมเชยนักเรียน เพ่ือเป็นขวัญกาลังใจแก่เด็กนักเรียน  

๓. วัตถุประสงค ์ 

 ๓.๑ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสร้างสังคมที่ไม่ทนตอการทุจริต  
 ๓.๒ เพ่ือสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต  
 ๓.๓ เพ่ือเชิดชูแก่นักเรียนที่ปฏิบัติตนในการทำความดี  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

 เด็กเล็กและนักเรียนทุกระดับชั้น ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลน้ำโสม 

๕. พื้นที่ดำเนินการ  

 ๕.๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม 
 ๕.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสงนิมิตร 
 ๕.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทธการาม  
 ๕.๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะแก้วไชยมงคล 
 ๕.๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ 

 
๖. วิธีดำเนินการ  
 อบรมสั่งสอนสอดแทรกทุกกิจกรรมการเรียนการสอน และมอบเกียรติบัตรเชิดชูการทำความดี  



๗. ระยะเวลาดำเนินการ  

  (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖)  

๘. งบประมาณดำเนินการ  

 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙. ผู้รับผิดชอบ  

 กองการศึกษาเทศบาลตำบลน้ำโสม 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

 ๑๐.๑ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสร้างสังคมที่ไม่ทนตอการทุจริต  
 ๑๐.๒ เพ่ือสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต  
 ๑๐.๓ เพ่ือเชิดชูแก่นักเรียนที่ปฏิบัติตนในการทำความดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองคก์ร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน” 

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

................................................................................................................................................... 
หลกัการและเหตุผล 

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จดัทํายุทธศาสตร์ชาตวิ่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
มาแลว้ 3 ฉบบั ปัจจุบนัทีใ่ชอ้ยู่เป็นฉบบัที ่3 เริม่จากปี พ.ศ. 2560 จนถงึปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มมีาตรฐานทางคุณธรรมจรยิธรรมเป็นสงัคมมติใิหม่ที่ประชาชนไม่เพกิเฉยต่อการทุจรติทุก
รูปแบบ โดยได้รบัความร่วมมอืจากฝ่ายการเมอืง หน่วยงานของรฐัตลอดจนประชาชน ในการพิทกัษ์
รกัษาผลประโยชน์ของชาตแิละประชาชนเพือ่ใหป้ระเทศไทยมศีกัดิศ์รแีละเกยีรตภิูมใินดา้นความโปร่งใส
ทดัเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวสิยัทศัน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ชาติต้านทุจรติ” มี
เป้าหมายหลกัเพื่อให้ประเทศไทยได้รบัการประเมนิดชันีการรบัรู้การทุจรติ (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั ้น การ
บริหารงานภาครฐัต้องมีระดบัธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรฐัและประชาชนต้องมีพฤติกรรม



แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุ จริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนด
ยุทธศาสตรก์ารดาํเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร ์ดงันี้ 

ยุทธศาสตรท์ี ่1 สรา้งสงัคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจรติ 
ยุทธศาสตรท์ี ่2 ยกระดบัเจตจาํนงทางการเมอืงในการต่อตา้นการทุจรติ 
ยุทธศาสตรท์ี ่3 สกดักัน้การทุจรติเชงินโยบาย 
ยุทธศาสตรท์ี ่4 พฒันาระบบป้องกนัการทุจรติเชงิรุก 
ยุทธศาสตรท์ี ่5 ปฏริปูกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจรติ 
ยุทธศาสตรท์ี ่6 ยกระดบัคะแนนดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ (Corruption Perception Index : CPI) 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็นหน่วยงานของรฐัภายใตโ้ครงสรา้งการจดัระเบยีบบรหิารราชการ

ตามหลกัการกระจายอํานาจการปกครอง ทีมุ่่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสูท่อ้งถิน่และเป็น
กลไกหนึ่งในการส่งเสรมิการปกครองในระบอบประชาธปิไตย เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัทําบรกิาร
สาธารณะและกจิกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่ การพฒันาองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ใหเ้กดิความยัง่ยนืรฐัจะตอ้งใหค้วามเป็นอสิระแก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่โดยยดึหลกัแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถิน่ และส่งเสรมิใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นเป็น
หน่วยงานหลกัในการจดัทําบรกิารสาธารณะ รวมทัง้มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจแก้ไขปัญหาในระดบัพืน้ที ่
สว่นการกํากบัดูแลองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จะทําไดเ้ท่าทีจ่ําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และตอ้ง
เป็นไปเพือ่การคุม้ครองประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่ทัง้นี้ ตอ้งยอมรบัว่าปัญหาการทุจรติในองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิน่เป็นเรื่องที่มคีําครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนทํางานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่มาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพจิารณาจํานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ประกอบกบัมี
ปัจจยันานัปการที่คอยยัว่ยวนใจ บัน่ทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสตัย์สุจริต ของคนทํางาน
ราชการสว่นทอ้งถิน่สว่นใหเ้หอืดหายไป และหากจะว่ากนัไปแลว้ เรื่องในทาํนองเดยีวกนันี้กส็ามารถเกดิ
ขึ้นกบัคนทํางานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพยีงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่มจีํานวนมาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จงึมโีอกาสหรอืความเป็นไปไดสู้งที่
คนทํางานในทอ้งถิน่ อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใชอ้ํานาจหน้าทีโ่ดยมชิอบมากกว่า แมว้่าโอกาสหรอื
ช่องทางที่คนทํางานในท้องถิน่จะใช้อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมไีด้ไม่มากเท่ากบัที่คนทํางานใน
หน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสยีหายของรฐั ทีค่นทํางานในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ได้
ก่อให้เกดิขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลขีองความเสยีหายที่เกดิจากการทุจรติของคนนอกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดงันัน้ จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทาง
การเมอืงในการต่อต้านการทุจรติอย่างเห็นชดัเป็นรูปธรรม ด้วยการจดัทําแผนปฏบิตักิารป้องกนัการ
ทุจรติ สง่เสรมิใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่บรหิารงานดว้ยความโปร่งใส มคีวามเขม้แขง็ในการบรหิาร
ราชการตามหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่หีรอืหลกัธรรมาภบิาลบงัเกดิประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
และยกระดบัมาตรฐานในการป้องกนัการทุจรติขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทัว่ประเทศ
ต่อไป 
วตัถปุระสงค ์

เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ดว้ยการจดัทาํแผนป้องกนัการทุจรติในองคก์รทีบ่รหิาร 



เป้าหมาย 
1. ประกาศเจตจาํนงการต่อตา้นการทุจรติของผูบ้รหิาร อย่างน้อย 1 ฉบบั 
2. มกีารประกาศเจตจาํนงการต่อตา้นการทุจรติของผูบ้รหิารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครัง้ 
3. แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี 

พื้นท่ีด าเนินการ 
เทศบาลตําบลน้ําโสม 

วิธีด าเนินการ 

1. ประกาศเจตจํานงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจรติของผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 

2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
3. จดัตัง้คณะทาํงานการจดัทําแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ 
4. ประชุมคณะทาํงานจดัทาํแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ 
5. จดัทาํแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ 
6. ประกาศใชแ้ผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ 
7. ดาํเนินการตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ 
8. รายงานผลการดาํเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566) 
งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 
ผู้รบัผิดชอบ 

สาํนกัปลดัเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโสม 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั  

1. มปีระกาศเจตจาํนงการต่อตา้นการทุจรติของผูบ้รหิาร อย่างน้อย 1 ฉบบั 
2. มกีารประกาศเจตจาํนงการต่อตา้นการทุจรติของผูบ้รหิารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครัง้ 
3. มแีผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี จาํนวน 1 ฉบบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการมาตรการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำโสม 

ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

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

สู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต   
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลัก
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิ
บาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่ง
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7,852 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือ



เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก
ในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกำกับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

 
เทศบาลตำบลน้ำโสม จึงได้เห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ

ท้องถิ่นเอง ซึ่งจะเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริ ต 
โดยได้ยึดถือหรือมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี         ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ผู้บริหารจึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรการการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นอย่างเห็นเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
2. เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลน้ำโสม สู่การรับรู้

ของสาธารณชน  

เป้าหมาย 
 1. การประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำโสม 
 2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลน้ำโสม 

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

ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563 - 2566 

งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



ผู้รับผิดชอบ  
 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลน้ำโสม 

 ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารได้แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นเป็นรูปธรรม 
 2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
เทศบาลต าบลน ้าโสม  อ าเภอน ้าโสม  จงัหวดัอดุรธานี 

ประจ าปีงบประมาณ  2563-2566 
................................................................................................................................................... 
หลกัการและเหตุผล 



พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล น้ําโสม เป็นบุคลากรที่มี
ความสําคญัต่อองค์กร โดยการขบัเคลื่อนการพฒันางานของเทศบาลให้มศีกัยภาพ โดยมุ่งผลสมัฤทธิ ์
ของงานใหเ้กดิประโยชน์ต่อองคก์ร และประชาชนการพฒันางานขององคก์รจะบรรลุผลไดต้อ้งเริม่มาจาก
บุคลากรผูป้ฏบิตังิาน ซึ่งเป็นปัจจยัสําคญัในการพฒันางานใหม้คีุณภาพจะต้องมมีาตรฐานในการทํางาน
ทีเ่ป็นรูปธรรมชดัเจน และมมีาตรการในการทํางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานไดด้้านการ
พฒันาระบบบรหิารให้มปีระสทิธภิาพ เป็นธรรม เพื่อนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการ
ให้บรกิารที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จรงิต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 
2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบตังิานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการปฏบิตัริาชการ และการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎกีา ว่า
ด้วยหลกัเกณฑ์และวธิีการบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหาร
กจิการบ้านเมอืงที่ดีนัน้ ต้องก่อให้เกดิประโยชน์สุขของประชาชน เกดิผลสมัฤทธิต์่อภารกิจของรฐั มี
ประสทิธภิาพเกดิความคุ้มค่าในเชงิภารกิจของรฐั ดงันัน้ เพื่อเป็นการส่งเสรมิการพฒันาคุณภาพการ
บรหิารงานบุคคลให้มปีระสทิธิภาพ เป็นไปตามหลกัคุณธรรมจรยิธรรมในการทํางาน มคีวามโปร่งใส 
และตรวจสอบการทาํงานได ้จงึไดจ้ดัใหม้มีาตรการสรา้งความโปร่งใสในการบรหิารงานบุคคลขึน้ 
วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่กําหนดมาตรการดา้นความโปร่งใสในการบรหิารบุคคลของเทศบาล 
2. เพื่อให้การปฏิบตัิงานบุคลากรมรีูปแบบ ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได ้
3. เพื่อเป็นการป้องกนัการทุจรติในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบตัิงานด้านบรหิารงาน

บุคคล 
4. เพื่อปรบัปรุงกลไกการปฏบิตัริาชการด้านบรหิารงานบุคคลของเทศบาลใหม้ปีระสทิธภิาพได้

คนด ีคนเก่งเขา้มาทาํงาน 
พื้นท่ีด าเนินการ 

เทศบาลตําบลน้ําโสม 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการ 

1. นําหลกัเกณฑก์ารบรหิารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏบิตังิานบุคคล 
2. ประกาศเผยแพร่มาตรการการบรหิารงานบุคคล 
3. ดาํเนินการบรหิารงานบุคคลตามหลกัธรรมาภบิาล 
4. สรุปผลการดาํเนินการบรหิารงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 



4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566) 
งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 
ผู้รบัผิดชอบ 

 สาํนกัปลดัเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโสม 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ลดขอ้รอ้งเรยีนในการดาํเนินการดา้นบรหิารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 % 
2. บุคลากรของเทศบาลมคีวามพงึพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลไม่ต่ํากว่า

ระดบั 3 
3. การบรหิารงานบุคคลของเทศบาลมคีวามโปร่งใส สามารถป้องกนัการทุจรติของเจ้าหน้าที่

ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม “มาตรการออกค าสัง่มอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาล และ

หวัหน้าส่วนราชการ” 
เทศบาลต าบลน ้าโสม  อ าเภอน ้าโสม  จงัหวดัอดุรธานี 

ประจ าปีงบประมาณ  2563-2566 
................................................................................................................................................... 

หลกัการและเหตุผล 



เทศบาลน้ําโสมเป็นหน่วยงานบรหิารราชการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รูปแบบหนึ่งทีม่อีํานาจ
หน้าทีใ่นการจดัทําบรกิารสาธารณะให้แก่ประชาชนในทอ้งถิน่ ตามอํานาจหน้าทีข่องเทศบาล ทัง้ทีเ่ป็น
หน้าที่ตามพระราชบญัญตัเิทศบาลพ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบญัญตักิําหนดแผนและขัน้ตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542  และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้
เทศบาลมหีน้าที่ต้องทําอีกมากมายในการให้บรกิารสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารบับรกิารติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนัน้ มกัจะประสบปัญหาดา้นการอํานวยความสะดวกในการตดิต่อราชการ
เนื่องจากภารกจิมมีากมาย ไปรวมอยู่กบัฝ่ายผู้บรหิาร ไม่มกีารกระจายอํานาจ หรอืมอบหมายอํานาจ
หน้าที่ในการสัง่การอนุมตั ิอนุญาต ไปยงัหวัหน้าหน่วยงาน ระดบัสํานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็น
อุปสรรคอย่างยิง่ต่อการให้บรกิาร ทําให้การบรกิารเกดิความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รบัความสะดวกอนั
อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจรติประพฤตมิชิอบในการปฏบิตัริาชการของเจา้หน้าที ่สง่ผลให้
ระบบการให้บรกิารภาครฐัเสื่อมประสทิธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ต้ องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลกัเกณฑ ์และวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ทีก่ําหนดใหก้าร
บรหิารราชการเพื่อให้เกดิประโยชน์สุขของประชาชนและเกดิผลสมัฤทธิต์่อภารกิจของรฐั ไม่มขี ัน้ตอน
การปฏบิตังิานเกนิความจําเป็นประชาชนได้รบัการอํานวยความสะดวกและได้รบัการตอบสนองความ
ตอ้งการ การบรหิารงานมปีระสทิธภิาพ คุม้ค่า ตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เต
รส ที่กําหนดให้นายกเทศมนตร ีมอีํานาจหน้าที่ในการสัง่ อนุญาต และอนุมตัิ เกี่ยวกบัราชการของ
เทศบาล มาตรา 48 สตัตรส กําหนดใหน้ายกเทศมนตร ีควบคุมและรบัผดิชอบในการบรหิารกจิการของ
เทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ 
นายกเทศมนตรมีอีํานาจมอบหมายการปฏบิตัริาชการใหแ้ก่รองนายกเทศมนตรทีีไ่ดร้ ับแต่งตัง้ในการสัง่
หรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดให้ปลัดเทศบาลเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาพนกังานเทศบาล และลูกจา้งเทศบาลรองจากนายกเทศมนตร ีและรบัผดิชอบควบคุมดูแล
ราชการประจําของเทศบาล ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และอํานาจหน้าทีอ่ื่นตามที่มกีฎหมาย กําหนดหรอื
ตามทีน่ายกเทศมนตร ีมอบหมาย 

ดงันัน้ เพื่อให้การบรหิารราชการเป็นไปตามหลกัการบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ดี ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ลดขัน้ตอนการให้บรกิารและไม่สร้างเงื่อนไขขัน้ตอนที่มคีวามยุ่งยาก จงึ
จาํเป็นตอ้งมมีาตรการ การมอบหมายอํานาจหน้าทีข่องเทศบาลขึน้ 
วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อเป็นการลดขัน้ตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รบัความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

2. เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามพงึพอใจในการบรกิารจากหน่วยงาน 
3. เพือ่เป็นการกระจายอํานาจการตดัสนิใจในการสัง่ อนุญาต อนุมตัขิองผู้บรหิารทุกระดบั 
4. เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤตมิชิอบในตําแหน่งหน้าทีร่าชการ 
เป้าหมาย 



จดัทาํคาํสัง่มอบหมายงานของนายกเทศมนตร ีปลดัเทศบาล และหวัหน้าสว่นราชการ จาํนวน 4 
ฉบบั ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตร ีนายกเทศมนตรมีอบหมายให้
ปลดัเทศบาล รองปลดัเทศบาล และหวัหน้าส่วนราชการ ปลดัเทศบาลมอบหมายให้รองปลดัเทศบาล 
ปละปลดัเทศบาลมอบหมายใหห้วัหน้าสว่นราชการ 

พื้นท่ีด าเนินการ 

สาํนกังานเทศบาลตําบลน้ําโสม 
วิธีด าเนินการ 

1. ออกคําสัง่มอบหมายงานในการสัง่ อนุญาต อนุมตัิ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบงัคบัและ
หนงัสอืสัง่การ 

2. จดัทําหนังสอืแจง้เวยีนใหทุ้กส่วนราชการและผูร้บัมอบอํานาจใหป้ฏบิตัริาชการแทนรบัทราบ
และถอืปฏบิตั ิ

3. จดัทาํประกาศ ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบ 
4. ให้ผู้รบัมอบหมายงานตามคําสัง่รายงานผลการปฏิบตัิงานตามคําสัง่ที่ได้รบัมอบหมายใน 

ทุกเดอืน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566) 
งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 
ผู้รบัผิดชอบ 

สาํนกัปลดัเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโสม 
 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ประชาชนมคีวามพงึพอใจในบรกิารทีไ่ดร้บัอยู่ในระดบัด ี
2. ประชาชนไดร้บัความสะดวก และลดการผกูขาดอํานาจหน้าทีอ่นัเป็นช่องทางแห่งการทุจรติ 

 
      
 
 

โครงการ “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี” 

1. หลักการและเหตุผล 

 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง

เดียวกันและ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี

กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่าย บัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำโสม จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้

ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิก

จ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินงานตาม ขั้นตอนของระเบียบประกาศ



กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จะต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลน้ำโสม 

2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ       

หนังสือที่ เกี่ยวข้อง 

     2.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

   3. เป้าหมาย 

   บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 

 4. พื้นที่ดําเนินการ 

  เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 

 5. วิธีดําเนินการ 

จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย

ตามงบประมาณ ที่ตั้งไว้ 

 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้เข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามหมวดรายจ่าย แผนงาน 

      6. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 

7. งบประมาณดําเนินการ 

    ไม่ใช้งบประมาณ 

  8. ผู้รับผิดชอบ 

    กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

    9.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ

สั่งการที่ เกี่ยวข้อง 

    9.2  ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน

ทิศทาง เดียวกัน 

    9.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

 
      

 

 

 

 

 

โครงการ “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

 1. หลักการและเหตุผล 



   ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให้มีการ

บริหารราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ

ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข

เพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 2. วัตถุประสงค์ 

   2.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 

   2.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 

   2.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 

   2.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

   2.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 

   2.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

 3. เป้าหมาย 

   3.1 เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้อํานวยการกองคลัง 

   3.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

 4. พื้นที่ดําเนินการ 

   เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 

 5. วิธีดําเนินการ 

   5.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 

   5.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของจํานวนงบประมาณ 

   5.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

   5.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

   5.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 

   5.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 

   5.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

 6. ระยะเวลาดําเนินการ 

   ปีงบประมาณรายจ่าย 2563-2566 

 7. งบประมาณดําเนินการ 

   ไม่ใช้งบประมาณ 

 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

    กองคลัง (พัสดุ) เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี  

 

 

 

 



 

 

 

 

 9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

   9.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 

   9.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 

  9.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ

คุ้มค่าเป็น ประโยชน์กับประชาชน 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

โครงการมาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

1. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื ่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำ
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้น การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องที่เทศบาลตำบลน้ำโสมให้ความสำคัญ เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่
ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทศบาลตำบลน้ำโสม จึงได้จัดทำมาตรการ
สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ  
  2. เพ่ือป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
 3. เพ่ือสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กร 
 3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  
4. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี  

5. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดประชุม 
 2. จัดทำคำสั่งคณะทำงาน 
 3. ประชุมคณะทำงาน 
 4. กำหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 5. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทราบ 
 6. กำกับติดตามการดำเนินการตามมาตรการ 
 7. รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อปรับปรุง
แนวทางในการดำเนินงาน 



6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำโสม  อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
 
 
 
 
 
 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีมาตรการป้องกันและกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ และป้องกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
 2. มีกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กรผ่าน
ชอ่งทางการประชาสัมพันธ์ขององค์กร 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ กิจรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื ่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำ
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้น การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องที่เทศบาลตำบลน้ำโสมให้ความสำคัญ เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่
ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง เทศบาลตำบลน้ำโสมจึงได้จัดทำกิจกรรม
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – 
จัดจ้างของเทศบาลตำบลน้ำโสมทุกโครงการ 

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



3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำ
โสม จังหวัดอุดรธานี ที่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงตามสาย 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี และชุมชนต่างๆ ภายในเขตตำบลน้ำโสม 

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

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี  

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลน้ำโสมครบทุกโครงการ 

 

      
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง” 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม
และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการดำเนินงาน 
 2. เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัด
จ้าง 
 3. เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเก่ียวข้องในงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  



4. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี  

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

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำโสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
 2. มีฐานข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานด้านจัดซื้อจดัจ้าง 
เพื่อป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับ
ประชาชน 
 
     
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการหลักเกณฑ์การยืมพัสดุ ปี 2563 

1. หลักการและเหตุผล 

งานพัสดุ เป็นงานที่สำคัญงานหนึ่งของเทศบาลตำบลน้ำโสม  และเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการ 

แก่ทุกส่วนขององค์กร ปัจจุบันได้มี พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ดังนั้น  กรณีการยืมพัสดุซึ่งเป็นส่วนที่ 2 (การยืม) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  



 ข้อ 207 การให้ยืม หรือนำพัสดุไปใช้ในกิจการท ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระทำมิได้ 

 ข้อ 208 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมทำหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผล

และกำหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 

(2) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า

หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับ

อนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ข้อ 209 ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนำพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อยหากเกิด

ชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสีย

ค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน  

หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาท่ีเป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

(2) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานครหรือเมือง

พัทยาแล้วแต่กรณี กำหนด 

(3) หน่วยงานของรัฐอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นกำหนด 

ข้อ 210 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระทำได้เฉพาะเมื่อหน่วยงาน

ของรัฐผู้ยืมมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะดำเนินการจัดหาได้ไม่ทันการและ

หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายของรัฐของตน และให้มี

หลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็น

ประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 

ข้อ 211 เมื่อครบกำหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืน

ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ครบกำหนด 

 เพ่ือประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการพัสดุในด้านการยืมพัสดุให้มี

ประสิทธิภาพ 

เพ่ือสนับสนุนงานของทุกกลุ่มงาน/ฝ่ายให้สามารถดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสามารถสนองความต้องการ

และให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

  ดังนั้น  จึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการหลักเกณฑ์การยืมพัสดุ ปี 2563 เพ่ือให้สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการยืมพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง เพ่ือประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหาร

การยืมพัสดุเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการและการทำงานที่สะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพเกิด

ประสิทธิผล 

  2. วัตถุประสงค์ 



 2.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจกับกฎเกณฑ์ ระเบียบการยืมพัสดุให้สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 2.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกในการบริการ การยืมพัสดุหน่วยงานของรัฐ 

 2.3 เพ่ือให้มีกฎเกณฑ์การยืมพัสดุที่สามารถรองรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.4 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจว่า การยืมพัสดุ ต้องให้ผู้ยืมทำหลักฐานเป็นลายลักษณ์

อักษรแสดงเหตุผลความจำเป็นและสถานที่ ที่จะนำพัสดุไปใช้และกำหนดเวลาที่ส่งคืน พร้อมระบุชื่อ ตำแหน่ง 

และหน่วยงานของผู้ยืมให้ชัดเจน 

 การยืม มี 3 ประเภท คือ 

1. การยืมระหว่างหน่วยงาน ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้มีอำนาจอนุมัติเป็น

อนุมัติ 

2. การให้บุคคลยืม 

2.1 ยืมใช้ภายในสถานที่หน่วยงานเดียวกัน ให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบพัสดุนั้นเป็นผู้อนุมัติ 

2.2 ยืมใช้นอกสถานที่หน่วยงาน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม ได้แก่ 

สถิติจังหวัดผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐของ

ราชการส่วนภูมิภาค สามารถอนุมัติให้ยืมได้ 

3. การให้บุคคลภายนอกยืมใช้ การยืมใช้ดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น 

และต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้มีอำนาจอนุมัติเป็นผู้อนุมัติโดยจัดทำเป็นหนังสือ

แล้วแต่กรณี 

 การคืนพัสดุ มี 2 ประเภท 

1. พัสดุประเภทใช้คงรูป หมายถึง การยืมพัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร อายุการใช้งานยืนนาน ได้แก่ 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา เป็นต้น 

ผู้ยืมจะต้องนำพัสดุนั้นมาส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดชำรุดเสียหายหรือใช้การ

ไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไข ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ผู้ยืมต้องรับผิดชอบชดใช้ตาม

หนังสือหรือข้อตกลงที่กำหนดไว้ 

2. พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง หมายถึง การยืมพัสดุที่มีลักษณะโดยสภาพเมื่อใช้งานแล้วสิ้นเปลือง

หมดไป หรือไม่คงสภาพเดิมอีกต่อไป เช่น วัสดุสำนักงาน เป็นต้น 

ผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุประเภท ชนิด และปริมาณเดียวกัน ส่งคืนให้ผู้ให้ยืมภายในระยะเวลาที่

กำหนดหรือคืนเป็นเงินเท่ากับมูลค่าพัสดุที่ยืม 

กรณีมิได้รับพัสดุคืนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันครบกำหนด ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

รายงาน ผู้มีอำนาจอนุมัติให้ยืมเพื่อสั่งการต่อไป 



3. เป้าหมาย   จำนวน 80 คน 

3.1 พนักงานทุกกองที่มีหน้าที่เก่ียวกับพัสดุ 

3.2 ส่วนราชการในพ้ืนที่อำเภอน้ำโสมที่เก่ียวข้อง 

3.3 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนต่าง ๆ 

 4. วิธีการดำเนินการ 

  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์การยืมพัสดุ ระเบียบของการยืมพัสดุ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 

2563 

เวลา 08.30 – 16.30 น. 

5. สถานที่ดำเนินการ 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโสม ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การยืมพัสดุ เช่น การยืมพัสดุประเภท

ใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง 

6.2 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ด้านการยืมพัสดุ ผู้ยืมต้องทำหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร 

แสดงเหตุผลความจำเป็นและสถานที่ที่จะนำพัสดุไปใช้และกำหนดส่งคืน 

6.3 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ด้านการให้ยืม เช่น ยืมระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน การให้บุคคล

ในหน่วยงานยืม การให้บุคคลภายนอกยืมใช้ นำพัสดุไปใช้ในสถานที่หน่วยงานเดียวกัน ยืม

นอกสถานที่หน่วยงาน  

6.4 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจการคืนพัสดุ 

การคืนพัสดุ มี 2 ประเภท 

1. พัสดุประเภทใช้คงรูป หมายถึง การยืมพัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร อายุการใช้งานยืนนาน ได้แก่ 

ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา เป็นต้น 

ผู้ยืมจะต้องนำพัสดุนั้นมาส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดชำรุดเสียหายหรือใช้การ

ไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไข ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ผู้ยืมต้องรับผิดชอบชดใช้ตาม

หนังสือหรือข้อตกลงที่กำหนดไว้ 

2. พัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง หมายถึง การยืมพัสดุที่มีลักษณะโดยสภาพเมื่อใช้งานแล้วสิ้นเปลือง

หมดไป หรือไม่คงสภาพเดิมอีกต่อไป เช่น วัสดุสำนักงาน เป็นต้น 

ผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุประเภท ชนิด และปริมาณเดียวกัน ส่งคืนให้ผู้ให้ยืมภายในระยะเวลาที่

กำหนดหรือคืนเป็นเงินเท่ากับมูลค่าพัสดุที่ยืม 

กรณีมิได้รับพัสดุคืนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันครบกำหนด ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุรายงาน ผู้

มีอำนาจอนุมัติให้ยืมเพ่ือสั่งการต่อไป 

6.5 ผู้เข้าอบรมถือปฏิบัติตามเกณฑ์การยืม ส่งคืนภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่าง

เคร่งครัด 



 
 

 

 

 

 

 

 

โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รบับริการ 

เทศบาลต าบลน ้าโสม  อ าเภอน ้าโสม  จงัหวดัอดุรธานี 
ประจ าปีงบประมาณ  2563-2566 

................................................................................................................................................... 

หลกัการและเหตุผล 
เทศบาลตําบลน้ําโสม มีหน้าที่ในการจดัทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม

อํานาจหน้าที่ของเทศบาล ทัง้ที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหน้าที่ตาม
พระราชบญัญตักิําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการปฏิบตัหิน้าที่นัน้ต้องเป็นไป
เพือ่ประโยชน์สุขของประชาชน โดยคาํนึงถงึการมสีว่นร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนพฒันา 

เทศบาลตําบลน้ําโสม การจดัทาํงบประมาณการจดัซือ้จดัจา้ง การตรวจสอบ การประเมนิผลการ
ปฏบิตังิาน และการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั จากภารกจิหน้าที่
ในการจดัทําบรกิารสาธารณะใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถิน่ นัน้เทศบาลในฐานะผูใ้หบ้รกิารก็จะไม่ทราบว่า
ภารกิจที่ให้บริการไปนัน้ ประชาชนได้รบัประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อย
เพยีงใด การใหบ้รกิารมคีุณภาพเพยีงใด ตอบสนองความต้องการผู้รบับรกิารหรอืไม่ การทีจ่ะทราบถงึ
ความพงึพอใจจากผูร้บับรกิาร จงึต้องมโีครงการสํารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิารเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบตัิงานตามหน้าที่ของ
เทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงที่ด ีคํานึงถงึ
การมสี่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมนิผลการปฏบิตัิราชการ และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิีการบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ดีนัน้จะต้องก่อให้เกดิประโยชน์สุขของประชาชน
เกดิผลสมัฤทธิต์่อภารกจิของรฐัมปีระสทิธภิาพและเกดิความคุม้ค่าในเชงิภารกจิของรฐั ประชาชนได้รบั
การอํานวยความสะดวก และไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการ จงึจาํเป็นตอ้งมโีครงการนี้ขึน้มา 
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เป็นการสรา้งความโปร่งใสในการใหบ้รกิารสาธารณะการใหบ้รกิารประชาชนใหเ้กดิความ
พงึพอใจ 



2. เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ใหบ้รกิาร โดยยดึประโยชน์สุขของประชาชน 

3. เพือ่เป็นการปรบัปรุงและพฒันางานดา้นบรกิารใหม้คีุณภาพ และประสทิธภิาพ 
4. เพือ่เป็นการป้องกนัปัญหารอ้งเรยีน การทุจรติประพฤตมิชิอบในหน่วยงาน 

 
 
 
เป้าหมาย/ผลผลิต 

จดัจา้งสถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาของรฐัทีม่กีารสอนในระดบัปรญิญาตรขีึน้ไปภายในเขต
จงัหวดัหรอืนอกเขตจงัหวดั ทาํการสาํรวจความพงึพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จาํนวน 1 ครัง้ ต่อ
ปี 
พื้นท่ีด าเนินการ 

พืน้ทีใ่นเขตเทศบาลตําบลน้ําโสม 
วิธีด าเนินการ 

1. ขออนุมตัดิาํเนินการตามโครงการ และดาํเนินการจดัจา้งสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัในเขตพื้นที่
จงัหวดัหรอืนอกเขตจงัหวดัตามระเบยีบพสัดุฯ 

2. ดาํเนินการสาํรวจความพงึพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบทีก่ําหนด 
3. สรุปประมวลผลการสาํรวจความพงึพอใจแจง้ใหเ้ทศบาลทราบ 
4. ดาํเนินการเบกิจ่ายเงนิใหแ้ก่สถาบนัผูท้ําการประเมนิ 
5. ปิดประกาศผลสาํรวจความพงึพอใจใหป้ระชาชนทราบ 
6. นําผลการประเมนิมาปรบัปรุงการทาํงานดา้นบรกิารสาธารณะ เพือ่ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566) 
งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณ 15,000 บาท 
ผู้รบัผิดชอบ 

สาํนกัปลดัเทศบาล  
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ประชาชนผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจไม่ต่าํกว่ารอ้ยละ 80 
2. การใหบ้รกิารสาธารณะมคีวามโปร่งใส และเกดิประโยชน์สงูสุดแก่ประชาชน 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

กิจกรรม “มาตรการป้องกนัการทุจริตและสรา้งความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ทะเบียนและบตัรประจ าตวัประชาชน” 

เทศบาลต าบลน ้าโสม  อ าเภอน ้าโสม  จงัหวดัอดุรธานี 
ประจ าปีงบประมาณ  2563-2566 

................................................................................................................................................... 

หลกัการและเหตุผล 
เทศบาลตําบลน้ําโสม มภีารกิจให้บรกิารงานทะเบียนและบตัรประจําตวัประชาชนให้บริการ

ประชาชนเกี่ยวกบัการแจ้งเกดิแจ้งตาย ย้ายที่อยู่ กําหนดเลขที่บ้าน และขอมบีตัรประจําตวัประชาชน 
โดยดําเนินการ ณ ศูนย์บรกิารร่วมหรอืศูนย์บรกิารเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดยีว (One Stop Service) ณ งาน
ทะเบยีนท้องถิน่เทศบาลตําบลน้ําโสมเพื่อบรกิารอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารจดัการทีด่ ีในขัน้ตอนการจดัทําบตัรประจําตวัประชาชน ได้
กําหนดแนวทางเพือ่ป้องกนัการทุจรติและสรา้งความโปร่งใสในการดําเนินงานโดย 

- ใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (ระบบ IT Lock) ช่วยในการจดัเกบ็ขอ้มูลทีม่คีวามปลอดภยัสูง 
การเขา้สูร่ะบบตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเฉพาะ ทีต่อ้งผ่านการตรวจสอบหมายเลขประจาํตวั รหสัลบั และลาย
พมิพน์ิ้วมอืของเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตัแิละผูอ้นุมตั/ินําระบบถ่ายสําเนาลายพมิพน์ิ้วมอืมาใชใ้นการตรวจสอบ
การสวมตวับุคคลก่อนการจดัทําบตัรประจาํตวัประชาชนซึ่งเป็นกลไกสําคญัในการป้องกนัการทุจรติ และ
สรา้งความมัน่ใจแก่ประชาชนในเรื่องความถูกตอ้งของระบบงานทะเบยีนและบตัรประจาํตวัประชาชนอกี
ดว้ย 

- ใช้มาตรการควบคุมและตรวจสอบ เพื่อป้องกนัการทุจรติทางการทะเบยีนและบตัรประจําตวั
ประชาชน โดยนายทะเบยีนทอ้งถิน่ตรวจสอบการปฏบิตังิาน (หลงัการปฏบิตังิานแต่ละวนั) ดว้ยตนเอง 
อย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ ด้วยโปรแกรมการตรวจสอบและป้องกนัการทุจรติทางการทะเบยีนและบตัร
ประจําตัวประชาชนในช่องทางระบบสารสนเทศ (MIS) ภายในเครือข่ายกรมการปกครอง (Dopa 
Intranet) เข้าสู่โปรแกรมทางช่องทาง http : intranet.dopa.go.th/padmic นอกจากนี้ ยงัมกีารกําหนด
ระยะเวลาดาํเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใชร้ะบบบตัรควิอตัโนมตัเิพือ่ใหบ้รกิารตามลําดบั จดัสถานที ่
สิง่อํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บรกิารที่ดีกบัประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนให้
ไดร้บัความพงึพอใจโดยทดัเทยีมกนัและไม่เลอืกปฏบิตั ิและเพือ่เป็นมาตรการในการป้องกนัการทุจรติ 
วตัถปุระสงค ์

1. สรา้งความโปร่งใสในการบรกิารสาธารณะ ใหป้ระชาชนไดร้บัความพงึพอใจโดยทดัเทยีมกนั
ไม่เลอืกปฏบิตั ิ



 2. เพือ่เป็นมาตรการในการป้องกนัการทุจรติและสรา้งความโปร่งใสในการดําเนินงานทะเบียน
และบตัรประจาํตวัประชาชน 
 
เป้าหมาย 

ประชาชนผู้ร ับบริการได้รับความพึงพอใจโดยทดัเทียมกัน/มัน่ใจในเรื่องความถูกต้องของ
ระบบงานทะเบยีนและบตัรประจาํตวัประชาชน 
 
พื้นท่ีด าเนินการ 

สาํนกัทะเบยีนทอ้งถิน่ เทศบาลตําบลน้ําโสม 
 
วิธีด าเนินการ 

1. ดําเนินการปฏิบตัิงานบรกิารงานทะเบียนและบตัรประจําตวัประชาชน ให้ประชาชนได้รบั
ความพงึพอใจโดยทดัเทยีมกนัและไม่เลอืกปฏบิตั ิ

2. ประเมนิมาตรฐานงานทะเบยีน/รายงานสรุปผลการดําเนินกจิกรรม 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566) 
 
งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณ 10,000 บาท 
 

ผู้รบัผิดชอบ 

งานทะเบยีนทอ้งถิน่เทศบาลตําบลน้ําโสม  สาํนกัปลดั  เทศบาลตําบลน้ําโสม 
 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1. สรา้งความโปร่งใสในการบรกิารสาธารณะให้ประชาชนไดร้บัความพงึพอใจโดยทดัเทยีมกนั

และไม่เลอืกปฏบิตั ิ
2. ไม่มกีารทุจรติคอรร์ปัชนัในการดาํเนินงานทะเบยีนและบตัรประจาํตวัประชาชน 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

กิจกรรม การลดขัน้ตอนการปฏิบติังาน 
เทศบาลต าบลน ้าโสม  อ าเภอน ้าโสม  จงัหวดัอดุรธานี 

ประจ าปีงบประมาณ  2563-2566 
................................................................................................................................................... 

หลกัการและเหตุผล 
พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัการบรหิารจดัการบา้นเมอืงที่ด ีพ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จดัทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการลดขัน้ตอนการปฏบิตังิานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ตลอดจนจดัใหม้กีารรบัฟังและสํารวจความคดิเหน็ของประชาชนผูร้บับรกิาร เพือ่ปรบัปรุง
การบรหิารงานใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของประชาชนมากทีสุ่ด ประกอบกบัในปีทีผ่่านมาไดม้กีาร
ประเมนิองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่มกีารบรหิารจดัการที่ด ีและได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าว
อย่างต่อเนื่องทุกปีนัน้เพื่อให้การประเมินบริหารจดัการบ้านเมอืงที่ดีเป็นไปด้วยความเรยีบร้อยเกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชน เกดิผลสมัฤทธิต์่อภารกจิขององคก์รมปีระสทิธภิาพและความคุม้ค่า สามารถ
ลดขัน้ตอนการปฏบิตังิานและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ย่างแทจ้ริง หรอือย่างน้อยมผีล
การประเมนิไม่ต่ํากว่าปีทีผ่่านมา เทศบาลตําบลน้ําโสม จงึไดจ้ดัทาํโครงการปรบัปรุงกระบวนการทํางาน
หรอืลดขัน้ตอนการทํางานหรอืการบรกิาร เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยดึกรอบแนว
ทางการพฒันาการบรหิารจดัการทีด่ขีององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตาม
กฎหมายเป็นสาํคญั 
วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ลดขัน้ตอนในการปฏบิตังิานการบรกิารประชาชน 
2. เพือ่อํานวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
3. เพือ่รบัฟังและสาํรวจความคดิเหน็ของประชาชนผูร้บับรกิาร 
4. เพือ่ปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพในการให้บรกิารประชาชน 

เป้าหมาย 
1. เพือ่ลดขัน้ตอนในการทาํงานของเทศบาลตําบลน้ําโสมใหส้ัน้ลง 
2. ประชาชนในพืน้ทีเ่ขตเทศบาลตําบลน้ําโสม 
3. ประชาชนนอกพืน้ที ่และประชาชนทัว่ไป 
 4. พนกังานและเจา้หน้าทีข่องเทศบาลตําบลน้ําโสม 
5. ผู้บงัคบับญัชามอบอํานาจการตดัสินใจเกี่ยวกับการสัง่การ อนุญาต การอนุมตัิ และการ

ปฏบิตัริาชการใดๆ ไปสูผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชาซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการดําเนินการเรื่องนัน้โดยตรง 



 
 
 
 
 
พื้นท่ีด าเนินการ 

เทศบาลตําบลน้ําโสม    
วิธีด าเนินการ 

1. แต่งตัง้คณะกรรมการปรบัปรุงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ 
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 

ปรบัปรุงขัน้ตอนและระยะเวลาในการใหบ้รกิารทีส่ามารถปฏบิตัไิดจ้รงิและพจิารณางานในภารกจิว่าเรื่อง
ใดที่ผู้บงัคบับญัชาสามารถมอบอํานาจการตดัสนิใจเกี่ยวกบัการสัง่ การอนุญาต การอนุมตัิ หรอืการ
ปฏบิตัริาชการใดๆ ใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

3. ประกาศลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที ่

นายกเทศมนตรีมอบอํานาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบ
โดยทัว่ไปพรอ้มทัง้จดัทาํแผนภูมแิสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตัริาชการใหป้ระชาชนทราบ 

4. มรีะบบการรบัฟังขอ้ร้องเรยีนหรอืมกีารสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดงักล่าวมา
ปรบัปรุงการปฏบิตัริาชการ 

5. รายงานผลการปฏบิตังิาน ความคดิเหน็และอุปสรรคต่างๆ ใหน้ายกเทศมนตรแีละผูบ้รหิาร
ทราบ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566) 
งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

สาํนกัปลดัเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโสม 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ประชาชนได้รบัความสะดวก รวดเรว็ในการตดิต่อขอรบับรกิาร และมคีวามพงึพอใจในการ
ใหบ้รกิารของเจา้หน้าที ่

2. การปฏบิตัริาชการมคีวามคล่องตวั และบุคลากรมคีวามกระตอืรอืรน้ในการปฏบิตังิาน 
3. การปฏบิตัริาชการมคีวามสอดคลอ้งกบันโยบายปฏริปูระบบราชการ 
4. ทําให้ภาพลกัษณ์ของเทศบาลตําบลน้ําโสมเปลีย่นไปในทศิทางที่ดขีึ้นและทําใหป้ระชาชนมี

ความศรทัธาต่อคณะผูบ้รหิารมากยิง่ขึน้ 
 
 



 

 

 

 

กิจจกรม  “มาตรการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรี” 
เทศบาลต าบลน ้าโสม  อ าเภอน ้าโสม  จงัหวดัอดุรธานี 

ประจ าปีงบประมาณ  2563-2566 
................................................................................................................................................... 

หลกัการและเหตุผล 

 ตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ ไดบ้ญัญตัเิกี่ยวกบัอํานาจหน้าที่
ของนายกเทศมนตรไีว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทัง้มกีฎหมายอื่นอีกหลายฉบบัที่บญัญัติอํานาจ
หน้าทีข่องนายกเทศมนตรเีอาไว ้การทีน่ายกเทศมนตรจีะดาํเนินการในเรื่องต่างๆ เพยีงผูเ้ดยีว กอ็าจทํา
ใหเ้กดิช่องว่างในการประพฤตมิชิอบในขัน้ตอนต่างๆ เกดิขึน้ได ้ดงันัน้ เพือ่เป็นการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ที่
อาจเกิดขึ้น เทศบาลจึงได้กําหนดมาตรการให้มีการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรีให้รอง
นายกเทศมนตร ีปลดัเทศบาล และรองปลดัเทศบาล ไดป้ฏบิตัริาชการแทนนายกเทศมนตร ี
วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหก้ารใชดุ้ลยพนิิจต่างๆ ของฝ่ายบรหิารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลกัการบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ ี

2 เพือ่ใหเ้ป็นการป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชนัของเจา้หน้าที่ 
เป้าหมาย 

มกีารมอบอํานาจอย่างน้อยจํานวน 5 เรื่อง 
พื้นท่ีด าเนินการ 

เทศบาลตําบลน้ําโสม 
วิธีด าเนินการ 

1. รวบรวมภารกจิทีอ่ยู่ในอํานาจของนายกเทศมนตรเีสนอนายกเทศมนตรพีจิารณา 
2. ออกคาํสัง่มอบหมายหน้าทีข่องนายกเทศมนตรใีหร้องนายกเทศมนตร ีปลดัเทศบาล และรอง

ปลดัเทศบาลปฏบิตัริาชการแทน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566) 
งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

สาํนกัปลดัเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโสม 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 



รอ้ยละ 80 ของเป้าหมายดาํเนินการแลว้เสร ็
 
 

โครงการ มาตรการมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลน้ำโสม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจักรินทร  เรืองศรี 
 

1. ชื่อโครงการ : มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติกําหนดอํานาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้า 

พนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่อเติมดัดแปลงอาคาร เป็นต้น 

ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้อํานาจอยู่กับนายกเทศมนตรีก็อาจ

เป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างที่ทําให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้

กําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นไป

อย่างรอบคอบ 

 3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คําสั่งนายกเทศมนตรีมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้กับ

รองนายกเทศมนตรี 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

 เทศบาลตำบลน้ำโสม 

6. วิธีดําเนินการ 

 เสนอคําสั่งเทศบาลตำบลน้ำโสมมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติราชการ

แทนนายกเทศมนตรีในการใช้อํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองช่าง เทศบาลตำบลน้ำโสม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์



 มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522 

 
 

 

 

 

 

 

มิติที่ ๑ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  มาตรการ “การออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ผู ้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล

ตำบลน้ำโสม หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รักษาราชการแทน 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

  กองการศึกษา เทศบาลตำบลน้ำโสม เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่

ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่

กำหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับ

หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ

เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ใน

การสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง

ต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของ

การกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐ

เสื่อมประสิทธิภาพ 

  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่กำหนดให้

การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 

๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและ

เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความ

สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘(๒) เตรส ที่กำหนดให้นายกเทศมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ

อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา ๔๘ สัตตรส กำหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบใน



การบริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา ๔๘ วี

สติ นายกเทศมนตรีมีอำนาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่ ง

หรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ กำหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา

พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของ

เทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอำนาจหน้าที่อื่น ตามที่มีกฎหมาย กำหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี 

มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื ่อง หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี 

 

  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน ลดขั ้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื ่อนไขขั ้นตอนที่มีความยุ ่งยาก จึง

จำเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น  

๓. วัตถุประสงค ์

  ๓.๑ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม

ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

  ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 

  ๓.๓ เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 

  ๓.๔ เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รักษาราชการแทน จำนวน ๕ ฉบับ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมาย

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม นายกเทศมนตรีมอบหมายให้หัวหน้าศูนพัฒนาเด็กเล็ก 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 

  สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลน้ำโสม 

๖. วิธีดำเนินการ 

  ๖.๑ ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ

และหนังสือสั่งการ 

  ๖.๒ จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน

รับทราบและถือปฏิบัติ 

  ๖.๓ จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 



  ๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายใน

ทุกเดือน 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 

  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณดำเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  

  สำนักปลัดเทศบาล 

๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  ๑๐.๑ ผลผลิต 

  มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ 

  ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 

  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 

  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

๑. ชื่อ กิจกรรม :  ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน 
  กิจกรรมของกองการศึกษา เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอัน
สำคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดำรงชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละ
เพ่ือส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสำคัญของการทำความดีดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจใน
การปฏิบัติงานด้วยความซื ่อสัตย์ สุจริต ทำความดีอย่างต่อเนื ่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน  ผู ้ที ่ทำ
คุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของกองการศึกษา เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัด
อุดรธานี  สม่ำเสมอ   กองการศึกษา   เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี  จึงจัดกิจกรรมยก
ย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นผู้ทำ
ความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของกองการศึกษา เทศบาลตำบล
น้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานีโดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทำ
คุณประโยชน์ให้กับกองการศึกษา เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานีที่ควรได้รับการยกย่อง
ชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่างและจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน มี



ค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม ร่วมถึงการทำ
คุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม  

๓. วัตถุประสงค ์ 

 ๓.๑ เพื ่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู ้ทำคุณประโยชน์  และมีส่วนรวมในกิจกรรมของกอง
การศึกษา เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
 ๓.๒ เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้
ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
 ๓.๓ เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและ
เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตำบลน้ำโสม  
 - ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกองการศึกษา เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอ
น้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
 
 

๕. พื้นที่ดำเนินการ  

 พ้ืนที่ในเขต เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี  
 
 
 
 

๖. วิธีดำเนินการ  

 ๖.๑ จัดประชุมชี ้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื ่อสร้างมาตรการรวมกันในการกำหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น  
 ๖.๒ คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทำความด ีเพ่ือให้เป็นแบบอย่าง  
 ๖.๓ จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ใน
วันและการจัดงานพิธีการสำคัญต่างๆของเทศบาลตำบลน้ำโสม 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ  

 (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖)  

๘. งบประมาณดำเนินการ  



 ไม่ใช้งบประมาณ   

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 กองการศึกษา เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

 ๑๐.๑ ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วม
ในกิจกรรมของกองการศึกษา เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 
 ๑๐.๒ ประชาชน หน่วยงาน องค์กร มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ

ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม ร่วมถึงการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลดำรงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการ
ดำเนินชีวิตแก่  พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่ อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน  เกษตรกรจะทำการผลิตเพื่อการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจำหน่าย 



ทำให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทำให้ต้องหันกลับมาทำการเกษตรเพื่อการบริโภคและจำหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง 
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็น
การใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทำให้สภาพแวดล้อมของ
บริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และท่ีสำคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่
จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเร ิ ่มจากการดำเนินชีว ิตในครัวเรือนเป็นลำดับแรก จึงได้ร ่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลด
การใช้ทรัพยากรน้ำและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนำผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่ม รายได้
อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้
สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำ
กิจกรรม  เชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจำศูนย์
เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกร
ได้น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำเนินชีวิตอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร       
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. สถานที่ดำเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจำตำบล 
 2. ดำเนินคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 3. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ  และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 

4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่
สาธารณชนต่อไป 
 5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2566  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



9. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. จำนวนบุคคลที่ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  2. ขยายผลองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนในชุมชน 

  
         

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม “มาตรการจดัท าข้อตกลงการปฏิบติัราชการ” 
เทศบาลต าบลน ้าโสม  อ าเภอน ้าโสม  จงัหวดัอดุรธานี 



ประจ าปีงบประมาณ  2563-2566 
................................................................................................................................................... 
หลกัการและเหตุผล 

 จากการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐัไดก้ําหนด
ดชันีในการประเมนิทีค่ํานึงถงึหลกัธรรมาภบิาล จรรยาบรรณสากล และวฒันธรรมของประเทศไทยเป็น
หลกัรวมถงึขอ้เทจ็จรงิของการทุจรติทีเ่กดิขึน้ภายในหน่วยงานของภาครฐั สาเหตุส่วนมากเกดิจากการ
ดําเนินงานของระดบับุคคล หรอืเกดิจากปัจจยัทางวฒันธรรมขององค์กร หรอืเกดิจากลกัษณะงานและ
การรบัสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดงันัน้ วิธีการบริหารจดัการภายในองค์กรที่นําไปสู่การ
ปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรม ค่านิยมและวฒันธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิง่ที่ยอมรบัได้ของผู้บรหิารและ
เจา้หน้าทีภ่ายในองคก์ร โดยการสรา้งความตระหนกัถงึความรบัผดิชอบและการมสีว่นร่วมในการต่อต้าน
การทุจรติภายในองค์กร ของผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่ถงึแม้จะเป็นสิง่ที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่
เป็นสิง่สําคญัที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่องค์กรที่มคีุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจรติอนัจะส่งผลต่อสงัคม 
ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถงึภยัจากากรทุจรติและปฏิเสธการทุจรติในทุกรูปแบบ ดงันัน้ 
เทศบาลxxx จงึไดจ้ดัทํามาตรการ “จดัทําขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการ” ทีก่ําหนดดชันีในการประเมนิการ 
ปฏบิตัริาชการด้วยความซื่อสตัย์ สุจรติ ตามแนวทางการบรหิารกจิการบ้านเมอืงที่ด ีขึ้น เพื่อเป็นการ
พัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาํเนินงานใหส้งูขึน้ 
วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหบุ้คลากรปฏบิตัริาชการดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ มคีุณธรรม ตามแนวทางการบรหิาร
กจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

2. เพือ่ใหทุ้กสว่นราชการ (สาํนกั/กอง) นําไปยดึถอืและปฏบิตัิ  
3. เพือ่เสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีม่คีวามโปร่งใส มคีุณธรรม 

เป้าหมาย 
บุคลากรในองคก์รปฏบิตัติามเกณฑต์วัชีว้ดัขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการ 

พื้นท่ีด าเนินการ 

เทศบาลตําบลน้ําโสม 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการ 



1. จดัทําข้อตกลงในการปฏิบตัิราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกบัผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่มดีชันีในการประเมินการปฏิบตัิราชการด้วยความซื่อสตัย์ สุจรติ ตามแนวทางการบริหาร
กจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

2. รวบรวมรายงานขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการของทุกสว่นราชการเสนอผูบ้รหิารทราบ 
3. ประชาสมัพนัธพ์รอ้มแจง้ใหทุ้กสว่นราชการถอืปฏบิตัิ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 

งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

สาํนกัปลดัเทศบาล   
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

มกีารจดัทาํขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 



หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลน้ำโสมมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคำร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจำ เทศบาล
ตำบลน้ำโสม รวมถึงจัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลน้ำโสมขึ้น เพ่ือดำเนินการมาตรการ
จัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 2. เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลน้ำโสม 

วิธีดำเนินการ 
 1. กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 2. จัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
 3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลน้ำโสม 
ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน 
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2566 

งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลน้ำโสม 
 



 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ เทศบาล
ตำบลน้ำโสมตามคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลน้ำโสม โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

โครงการมาตรการกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในเทศบาลตำบลน้ำโสม 

หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลน้ำโสมมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคำร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 เพื่อให้การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำมาตรการกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในเทศบาลตำบลน้ำโสม เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว ตรงไปตรงมา ตรวจสอบ
ได้ สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายให้แก่ประชาชน  

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือมีกระบวนการกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาอย่างเป็นระบบ โปร่งใส 

2. เพื่อมีมาตรการกำกับติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในขั้นตอนการดำเนินการ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของ บุคลากรในเทศบาลตำบลน้ำโสม  รวมถึงขั้นตอนการลงโทษผู้กระทำผิดอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ  

 
เป้าหมาย 
 มาตรการกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในเทศบาลตำบลน้ำโสม 
 
พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลน้ำโสม 

. วิธีดำเนินการ 
 1. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. แต่งตั้งคณะทำงาน 

3. กำหนดมาตรการกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในเทศบาลตำบลน้ำ
โสมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้  



 - กระบวนการขั้นตอนลงโทษ 
 - กระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทำความผิด  

 4. กำกับติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในเทศบาลตำบลน้ำโสม 
 5. เผยแพร่ มาตรการกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในเทศบาลตำบลน้ำ
โสมให้สาธารณะชนทราบ 
 6. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการกำกับการดำเนินการเกี ่ยวกับเรื ่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารทราบ 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566 

งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลน้ำโสม 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีกระบวนการกำกับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาอย่าง
เป็นระบบ โปร่งใส 

2. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในเทศบาลตำบลน้ำโสม เพ่ิมมากข้ึน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลน้ำโสมให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น” 

 2. หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ

ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทํา

การของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที ่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูล

ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการ

ต่างๆ ของรัฐ  

ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด เทศบาลตำบลน้ำโสมจึงได้จัดให้มี

สถานที่สําหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

ตำบลน้ำโสมให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลน้ำโสม   โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดู

ได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทาง

การเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค ์ 



3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง  

3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลน้ำ

โสม 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลน้ำโสม  

5. พื้นที่ดําเนินการ  

ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลน้ำโสม (ภายในศูนย์บริการร่วม เทศบาลตำบลน้ำโสม)  
 

6. วิธีดําเนินการ  

6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  

6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  

6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหา พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 

ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ี กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

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  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลน้ำโสม 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลน้ำโสม  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลน้ำโสม”  
 

2. หลักการและเหตุผล 

 อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า

ภายใต้บังคับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย

ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้า ตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  และเพื่อให้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วน

ร่วม สามารถตรวจสอบได้  

3. วัตถุประสงค ์ 



1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบสํานักงานเทศบาลตำบลน้ำโสม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศสํานักงานเทศบาลตำบลน้ำโสม เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและ

การรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลน้ำโสม ขึ้น  

2. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 

รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้  

3. เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้  

3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  

3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้  

3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น  

3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  

4. เป้าหมาย  

1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  

2. ระเบียบเทศบาลตำบลน้ำโสม ด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2562  

3. ประกาศสํานักงานเทศบาลตำบลน้ำโสม เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนาข้อมูล

ข่าวสารของ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลน้ำโสม  

4. แบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร  

5. พื้นที่ดําเนินการ  

ในเขตเทศบาลตำบลน้ำโสม 

6. วิธีการดําเนินงานโครงการ  

6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  

6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ  

6.3 จัดทําร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25๖๒ เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา

อนุมัต ิ 

6.4 จัดทําร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อ

ผู้บริหารเพ่ือ พิจารณาอนุมัต ิ 

6.5 จัดทําร่างแบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปีงบประมาณ  2563 - 2566 

8. งบประมาณ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลน้ำโสม 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  



1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ สํานักงานเทศบาลตำบลน้ำโสม  

2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สําหรับอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน  

3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

2. หลักการและเหตุผล  

คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการ

บริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทํางานที่

จําเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน

การทํางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 

บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของ ราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล

หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน

ท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและ เหตุผลของ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน

การ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดง

ความคิดเห็นและใช้ สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบล

น้ำโสม ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการทํางานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งซึ่ง

สอดคล้องกับแผนการดําเนินงานของเทศบาลตำบลน้ำโสม ดังนั้นเพื่อเสริมสร้างให้เทศบาลตำบลน้ำโสมมี

ความโปร่งใสในการทํางานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม นําความโปร่งใสสู่

องค์กร เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและ

เรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเม่ือเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไป

ยังผู้ ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสใน

การทํางานและมี ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ผู้เข้าร่วมอบรม (บุคลากร / ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลน้ำโสม) ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80  

5. พื้นที่ดําเนินการ  

ในเขตเทศบาลตำบลน้ำโสม 

6. วิธีดําเนินการ  

ขั้นตอนที่ 1 สํารวจความต้องการอบรม  

ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร  

ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินกิจกรรม  



ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้  

ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566  

 
 

8. งบประมาณดําเนินการ  

15,๐๐๐ บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลน้ำโสม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละของผลการเรียนรู้ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้

หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 

อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น เทศบาลตำบลน้ำโสมจึงได้จัดทํามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ

หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลน้ำโสม ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
 

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย  

3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  

3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวก  

5. พื้นที่ดําเนินการ  

ในเขตเทศบาลตำบลน้ำโสม 

6. วิธีดําเนินการ  

จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่  

- แผนพัฒนาท้องถิ่น  

- งบประมาณรายจ่ายประจําปี  



- แผนการดําเนินงาน  

- แผนอัตรากําลัง  

- แผนการจัดหาพัสดุ  

- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  

- งบแสดงฐานะทางการเงิน  

- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี  

- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  

– ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 

8. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลน้ำโสม  
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

จํานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลน้ำโสม”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้

หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 

อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น เทศบาลตำบลน้ำโสมจึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของ

การเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม

ออนไลน์ (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ  การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึง

ข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลน้ำโสมได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  

3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  



ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  

5. พื้นที่ดําเนินการ  

ในเขตเทศบาลตำบลน้ำโสม 

6. วิธีดําเนินการ  

จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  

- ป้ายหน้าสํานักงานเทศบาลตำบลน้ำโสม 

- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลน้ำโสม ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน  

- ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจําและให้ประชาชน

สืบค้นได้เอง 

 - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี  

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดนิทรรศการ  

- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค/ไลน์ ที่มีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  

- ประชาสัมพันธ์ทางวีดิทัศน์ชองเทศบาลตำบลน้ำโสม  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลน้ำโสม 

 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

 

1. ชื่อโครงการ :  การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (จ้างเหมาบริการในการจัดทำวารสาร) 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  

ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก

เครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ใน

การดําเนินงานผ่านสื่อการ ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้

ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลา สั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้าง

ความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของเทศบาล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยว

โยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้าง  ความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้

ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของเทศบาล จึงจําเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสม



กับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งสําคัญ  ทั้งนี้

เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ 

อย่างโปร่งใส และยุติธรรม  

3. วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภท

ต่างๆ ได้แก ่สื่อสิ่งพิมพ์ , สื่อ Social network ผ่านทางเสียงตามสาย ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 

2. เพื่อสร้างจิตสํานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลอย่าง

ถูกต้องและโปร่งใส  

3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล  

4. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน  

5. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย  

6. เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน  

4. เป้าหมาย  

เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของเทศบาลตำบลน้ำโสมให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปอย่าง

กว้างขวาง  

4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําปี เพ่ือรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานของเทศบาล  

4.2 จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาล และคู่มือการให้บริการประชาชน 

4.3 จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล 

4.4 จัดทําคู่มือสําหรับประชาชน 

4.5 รถโฆษณาเคลื่อนที่ 

4.6 ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลน้ำโสม 

4.7 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลน้ำโสม 

4.8 สื่อ Social network 

4.9 เสียงตามสาย  

4.10 อ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

5. พื้นที่ดําเนินการ  

ในเขตเทศบาลตำบลน้ำโสม  
 



6. วิธีดําเนินการ  

6.1 เสนออนุมัติโครงการ  

6.2 ดําเนินการประชุม  

6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการร่วมนําเสนอร่างรูปแบบ 

   6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล 

   6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 

 8. งบประมาณดําเนินการ  

30,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลน้ำโสม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

- ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานของเทศบาลตำบลน้ำโสม ซึ ่งออกแบบโดย

คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำโสมป็นตัวชี้วัด โดยกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้  

- ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ

ประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและ
เท่าเทียมโดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ 
ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมกำหนดแนวทางการดา
เนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทา
โครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินกิจการ
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ และสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชุน  เพื่อนำมาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 3. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 4.  เพื ่อนำมาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จ ัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ ่น อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
 6. เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดให้มีประชุมเวทีประชาคมในชุมชน   

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเวทีประชาคม 
 2. จัดเวทีประชาคม  



 3. สรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุมประชาคมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 4. สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดประชาคม เพื่อกำหนดกิจกรรมโครงการไว้แผนชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป เสนอต่อผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2566  

............/๘.งบประมาณดำเนินการ 
 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ (ประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ มาตรการจัดการเรือ่งราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์
และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานบริการสาธารณะ
และการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โปร่งใส  จึงได้จัดทำ
มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือกำกับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชน  รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่อง
ทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็น
ธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อกำกับติดตามการจัดการเรื ่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการ
ติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเ รียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและ
เหมาะสม  
  
เป้าหมาย 
 1. กำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 



 2. กำกับติดตามให้มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการร้องเรียน/การ
ติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและ
เหมาะสม  

พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลน้ำโสม 

วิธีดำเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะทำงานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2. ประชุมคณะทำงานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3. คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
  - กำหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  - กำกับติดตามให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ
ร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
  - กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
อย่างชัดเจน  
  - กำหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไข
ปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
 
  - กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน
อย่างเหมาะสมภายใน 15 วัน  หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  - กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือ
ความก้าวหน้า    ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ  รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้
ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
 4. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 5. คณะทำงานฯ กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามมาตรการ 
 6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 7. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหาร
รับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  
ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2566  

งบประมาณดำเนินการ 

 ใช้งบประมาณ 15,000 บาท 



ผู้รับผิดชอบ 
 กองวิชาการและแผนงาน 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้ องเร ียน และ
กระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
 4. มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ  รวมทั้งมี
ช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 4. มีการกำกับติดตามการจัดการเรื ่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตาม
มาตรการที่กำหนดไว้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลน้ำโสม เป็นหน่วยบริการด้านสาธารณสุข ในการ

ให้บริการแก่ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้ง

ในด้านการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มี

มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย 

การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนำมาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น 

รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 

3. วัตถุประสงค์ 



3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 

3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขันตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีช่องทางและกำหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

เขตพ้ืนที่ เทศบาลตำบลน้ำโสม 

6. วิธีดำเนินการ 

จัดทำขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 

- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการผู้ป่วย ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล

ตำบลน้ำโสม 

- ผ่านเว็บไซต์ เทศบาลตำบลน้ำโสม 

- ผ่าน Facebook กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลน้ำโสม 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ 2563 – 2566 

8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลน้ำโสม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่อง 

ร้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการปรับปรุงและบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี 

หลักการและเหตุผล 



 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่๙-12 เน้นให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและมี

แนวทางการพัฒนาแบบความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน แต่ส่วนใหญ่ดำเนินการในลักษณะต่างคนต่างทำ ขาด

ความร่วมมือที่จะสนับสนุนให้เกิดประชาคม  เพื่อเป็นการปรับปรุงและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี โดย

ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน อันเป็นการแก้ไขปัญหาความต้องการของชุมชนและตอบสนองความ

ต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง 

 “แผนพัฒนาท้องถิ ่นสี ่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กําหนด 

วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ  แผนพัฒนา

จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนา

ตําบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่

จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  และให้หมายความรวมถึงการ

เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

นอกจากนั้นแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  เป็นแผนที่ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยนำ

โครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปีในปีที่จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไปจัดทำงบประมาณ

เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบครอบและผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  

 เทศบาลตำบลน้ำโสมจึงได้กำหนดส่งเสริมสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นเครื่องมือเสริมสร้างขีด

ความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเองบนพื้นฐานของข้อมูล การคิด การตัดสินใจ 

การลงมือกระทำของคนในชุมชน โดยส่งเสริมสนับสนุนการประชุมประชาคมภายในหมู่บ้านเพื่อทราบปัญหา

และความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อจะได้นำปัญหาความต้องการของประชาชนมาจัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่นต่อไป 

วัตถุประสงค ์

 ๑.  เพื่อทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนที่แท้จริงและสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตาม
ความต้องการของประชาชน 

๒.เพื่อให้ประชาชนในชุมชนพิจารณาข้อดีข้อเสียโอกาสและปัญหาอุปสรรคและยอมรับตามมติเสียง

ส่วนใหญ่ในที่ประชุม 

๓. เพ่ือรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 

๔.คนในชุมชนได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจำกัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย 

๕.เพ่ือเป็นการเตรียมโครงการต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจำปี 

และ นำไปปฏิบัติได้ทันทีเม่ือได้รับงบประมาณ 

เป้าหมาย 



หมู่บ้านในเขตเทศบาล จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน  
 
วิธีดำเนินการ 

๑.๑   ประชุมผู้บริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
๑.๒   ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่  โดยใช้ หอกระจายข่าวและเสียง

ตามสายในหมู่บ้าน  
๑.๓   สรุปรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนเข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 

ระยะเวลาดำเนินการ 
งบปประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ 

 

งบประมาณ 

          งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕62.00. ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/

งานวางแผนสถิติและวิชาการ/งบดำเนินการ/หมวดค่าใช้สอย/ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

ที ่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื ่น/โครงการปรับปรุงและบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น 4 ปี   

งบประมาณตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท(สามหมื่นบาทถ้วน) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ก.) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑.ชุมชนสามารถวางแผนจัดการทรัพยากรหรือทุนในชุมชนและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพชุมชน 

 ๒.คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะ

ก่อให้เกิดทัศนะคติท่ีดีเอ้ืออาทรต่อกัน 

 ๓.ได้รับทราบถึงปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริง 

 ๔.นำปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีเพื่อจะนำปัญหาและ

ความต้องการของคนในชุมชนมาแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริง 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลน้ำโสม เป็นส่วนงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการ

ดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่ง

มุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดั งนั้น เมื่อมีการ

แจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนรำคาญ เช่น กลิ่น

เหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ

นั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญตาม 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 

3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 

3.3 เพ่ือเป็นการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ 

4 เป้าหมาย  

รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่ เทศบาลตำบล 

น้ำโสม 

5 วิธีการดำเนินการ 

5.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ (เจ้าหน้าที่ 

ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ 

5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลน้ำโสม 

5.4 ดำเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนำเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่ง 

การเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจำเป็นและเร่งด่วน 

5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 

6 ระยะเวลาดำเนินการ 

ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16. 30 น. โดยช่องทางร้อง

ทุกข์ / ร้องเรียนได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค 

7 งบประมาณดำเนินการ 



ไม่ใช้งบประมาณ 

8 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลน้ำโสม 
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9 ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญเป็นประจำทุกเดือน ทำให้เห็นว่า 

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน

มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลน้ำโสม 

9.2 สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรำคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจ้งเหตุหรือ 

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

โครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

1. หลักการและเหตุผล 

   ตามท่ีเทศบาลตำบลน้ำโสมได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วม

อย่างแข็งขันกับ มาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลตำบลน้ำโสม 

 2. วัตถุประสงค์ 

   เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลตำบลน้ำโสม ตำบล 

น้ำโสม  อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตำบลน้ำโสมได้มีกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาชนและ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มี

ส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลตำบลน้ำโสม นั่นคือได้ทําหน้าที่อย่าง

ถูกต้อง 

 3. เป้าหมาย 

   ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน 

 4. วิธีการดําเนินการ 

   4.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลตําบลน้ำโสมอย่างแข็งขัน 

สําหรับการทํางานของเทศบาลตำบลน้ำโสม ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาสังคม 

(ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลน้ำโสมในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมี

ส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 

   4.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ทํา

ความเข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

 5. ระยะเวลาการดําเนินการ 

  ปีงบประมาณ 2563-2566 

 6. งบประมาณดําเนินการ 

   จำนวน 10,000 บาท 

 7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 

8. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 



   8.1 ภาคประชาชนมีส่วนรว่มในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตำบลน้ำโสม 

   8.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ

ดําเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 

 

      

 

 

 

 

 

๑. ชื่อ มาตรการ :  การแต่งตั้งภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ  

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นสำคัญ การส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลตำบลน้ำโสม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่และมีจานวนหลายฉบับด้วยกัน ทำให้ประชาชน
อาจจะยังไม่ทราบถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจาย
อำนาจ การส่งเสริมกลไกภาคประชาชนโดยการมีประชาชนบริหารจัดการเอง กำหนดทิศทางของตนเอง สร้าง
ภูมิคุ้มกันให้พื้นที่ตนเองและการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสำคัญใน
การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
 ดังนั้น มาตรการแต่งตั้งภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ เป็นการปฏิบัติงานที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกลภาคประชาชนต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้ องกับ
เทศบาลตำบลน้ำโสมในงานหลายๆด้าน เช่น ตัวแทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ตัวแทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่น เป็นต้น  

๓. วัตถุประสงค์  

 ๓.๑ เพ่ือปฏิบัติตาม ระเบียบข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด 
 ๓.๒ เพ่ือเป็นการส่งเสริมกลไกภาคประชาชน  
 ๓.๓ เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 ๓.๔ เพ่ือให้ตัวแทนภาคประชาคมกำหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน  
 ๓.๕ เพ่ือเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริต  

๔. เป้าหมาย  

 ตัวแทนประชาคม ตัวแทนผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ  



๕. พื้นที่ดาเนินการ  

 กองการศึกษาเทศบาลตำบลน้ำโสม  

๖. วิธีการดาเนินการ  

๖.๑ ประชุมผู้ปกครองเพ่ือคัดเลือกผู้แทน  
๖.๒ จัดทำคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
๖.๓ แจ้งหนังสือให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งทราบ  

 ๖.๔ จัดประชุมคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งชี้แจงบทบาทหน้าที่  
 ๖.๕ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับคาสั่งปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่  
 ๖.๖ รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ  
 
 
 

๗. ระยะเวลาดาเนินการ  

 (ป ีพ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖)  

๘. งบประมาณดาเนินการ  

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  

 กองการศึกษา เทศบาลตำบลน้ำโสม  

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

 ๑. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษา  
 ๒. ภาคประชาชนตระหนักถึงสิทธิและบาททานในการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของตนเอง  
 ๓. การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด  
 ๔. ภาคประชาชนสามารถกำหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนของตนกับ

มาตรการการป้องกันการทุจริต 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีของเทศบาลต าบลน ้าโสม 

เทศบาลต าบลน ้าโสม  อ าเภอน ้าโสม  จงัหวดัอดุรธานี 
ประจ าปีงบประมาณ  2563-2566 

................................................................................................................................................... 

หลกัการและเหตุผล 
ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง

สอดคล้องกบัหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 

1. การบรหิารราชการเพือ่ใหเ้กดิผลสมัฤทธิต์่อภารกจิของรฐั 
2. การบรหิารราชการอย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิความคุม้ค่าในเชงิภารกจิของรฐั 
3. การปรบัปรุงภารกจิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
4. การประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 
ดงันัน้ เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพในการบรหิารงานของเทศบาลตําบลน้ําโสมให้เกดิความโปร่งใส 

ตรวจสอบไดเ้สรมิสรา้งบทบาทของประชาชน เขา้มามสี่วนร่วมกบัประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมู่บา้น และ
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางและวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ซึ่ง
สอดคล้องกบัหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 



วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลตําบลน้ําโสม ให้เกิดความโปร่งใส 

ตรวจสอบได ้เสรมิสรา้งบทบาทของประชาชน 
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมและแสดงความคดิเห็นในการบรหิารงานของ

เทศบาลตําบลน้ําโสม  
เป้าหมาย 

ผูแ้ทนชุมชน ผูแ้ทนสภาทอ้งถิน่ ผูท้รงคุณวุฒ ิผูแ้ทนพนกังานเทศบาล 
พื้นท่ีด าเนินการ 

เทศบาลตําบลน้ําโสม  
วิธีด าเนินการโครงการ 

1. จดัทาํคาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ 
2. ประเมนิผลการปฏิบตัริาชการ ในเทศบาลตําบลน้ําโสม ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิาร

กจิการบา้นเมอืงทีด่ ี
3 รายงานผลการพจิารณาใหผู้บ้รหิารทราบ ตามหลกัเกณฑฯ์ กําหนด 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ 2563 – 2566) 
งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

สาํนกัปลดัเทศบาล 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตดัสินใจในการบรหิารงานของ เทศบาล
ตําบลน้ําโสม หรอืโครงการที่มผีลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทําให้เทศบาลตําบลน้ําโสม มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อ กิจกรรม/มาตรการ: จัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน  
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ (ข้อ๖) ซึ ่งกำหนดให้ผ ู ้ร ับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเง ินแผ่นดิน  ผู ้กากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (ภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ) การรายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนด  

๓. วัตถุประสงค ์ 

๑. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลตำบลน้ำโสม 
๒. สรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศบาลทราบตามแบบที่ระเบียบ

ฯ กำหนด 
๓. เพ ื ่อรายงานการต ิดตามและประเม ินผลการควบคุมภายในต ่อผ ู ้กำก ับด ูแลและ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามกำหนด 



๔. เป้าหมาย / ผลผลิต  

 ๔.๑ กองการศึกษามีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  
 ๔.๒ จัดทำแบบรายงาน ปย.๑ ,ปย.๒  ส่งผู้บริหารคณะกรรมตรวจเงินแผ่นดิน และ ผู้กากับดูแล 
ทันตามกำหนดเวลา  

๕. พื้นที่ดำเนินการ  

 ๕.๑ กองการศึกษาเทศบาลตำบลน้ำโสม 
 ๕.๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม  
 ๕.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสงนิมิตร 
 ๕.๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทธการาม  
 ๕.๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะแก้วไชยมงคล 
 ๕.๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ 

๖. วิธีการดำเนินการ  

 ๖.๑ ติดตามการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของงวดก่อน  
 ๖.๒ ประเมินความเสี่ยงตามแผนการดำเนินการ  
 ๖.๓ สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายใน  
 ๖.๔ วิเคราะห์ความเสี่ยง และวางแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ๖.๕ รายงานผลการการประเมินผลระบบควบคุมภายใน  
 ๖.๖ สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ และรายผลการดำเนินการโครงการ  

๗. ระยะเวลาดำเนินการ  

 (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) 

๘. งบประมาณดำเนินการ  

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  

 กองการศึกษา เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี  

๑๐. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์  

 แบบ ปย.๑ ,ปย.๒  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินของเทศบาลตำบล
น้ำโสม 

1. หลักการและเหตุผล 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทำใบนำฝากเป็นรายรับ จัดทำใบฎีกาเพื่อเป็น



รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สำหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัด
กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินของเทศบาลตำบลน้ำโสม เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการบริหารงบประมาณของ เทศบาลตำบลน้ำโสม ส่งผลให้เกิดการใช้
งบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้   

2. วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณของ
เทศบาลตำบลน้ำโสม 
 2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายของเทศบาลตำบล
น้ำโสมต่อสาธารณชน 

3. เป้าหมาย 

 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 

5. วิธีการดำเนินการ 
 - รวบรวมข้อมูลบริหารงบประมาณ เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง 
ประกาศกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 
รายรับ – รายจ่ายของเทศบาลตำบลน้ำโสม 

 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยกำหนดให้มีภาคประชาชน
เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น 
ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566 
 
 
 

7. งบประมาณดำเนินการ 



 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำโสม  

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายของเทศบาลตำบลน้ำ
โสมต่อสาธารณชน  และมีช่องทางการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ร้องขอ 
 2. ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการดำเนินการโครงการ การรับจ่ายเงินของ
เทศบาลตำบลน้ำโสมทำให้เกิดความโปร่งใส 
 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถ่ิน ผู้บริหาร  
และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

เทศบาลต าบลน ้าโสม  อ าเภอน ้าโสม  จงัหวดัอดุรธานี 
ประจ าปีงบประมาณ  2563-2566 

................................................................................................................................................... 

หลกัการและเหตุผล 
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสัง่ 

เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตัง้มาจาก
ประชาชนต้องรูแ้ละยดึเป็นแนวทางการปฏบิตัหิน้าทีก่ารดําเนินการอย่างเคร่งครดั ปัญหาทีเ่กดิขึ้นเป็น
ประจําไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์หรอืขาดความรู้ กฎหมาย 
ระเบยีบ ประกาศ คําสัง่ เงื่อนไข และหลกัเกณฑ์ต่างๆ ที่มกัมกีารปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงหรอืเพิ่มเติม
เสนอเท่านัน้ หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรอืการตคีวามข้อกฎหมาย ระเบียบ หรอืกฎเกณฑ์ 
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผดิๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหาร
ทอ้งถิน่ต้องตกเป็นผูก้ระทําผดิกฎหมาย ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และทํา
ให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรอืการพฒันาท้องถิ่นขาดประสทิธิภาพประสิทธิผล ส่งผลให้การ
พฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จรงิ จากปัญหาดงักล่าวข้างต้น จึงจําเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บรหิารท้องถิ่นต้องมคีวามรู้ 
ความเขา้ใจระเบยีบกฎหมาย คําสัง่ และหลกัเกณฑต์่างๆ ทีส่ําคญัและเกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อนัมผีลให้เกิดประสทิธภิาพและเกิดผลดตี่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
รวมทัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่และผูบ้รหิารทอ้งถิน่ไม่ตอ้งเสีย่งกบัการกระทําผดิกฎหมายหรอืถูกตรวจสอบ 

 ดงันัน้ เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยขอ้บงัคบัการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการยื่นบญัชแีสดงรายการทรพัยส์นิและหนี้สนิมคีวามรูค้วามเขา้ใจมใิหด้ําเนินกจิการทีเ่ป็นการ
ขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ และมคีวามรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบตัิ
สําหรบัเจา้หน้าทีข่องรฐัเรื่องการรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรฐั ตามมาตรา 103 
แห่งกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ สํานักปลดัเทศบาล 
เทศบาลตําบลน้ําโสมจงึได้จดัทําโครงการอบรมใหค้วามรู้ดา้นระเบยีบ กฎหมายทอ้งถิน่ ผูบ้รหิาร และ
สมาชกิสภาทอ้งถิน่ 
วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อให้ผู้บรหิาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เพิม่พูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547 



2. เพื่อให้ผู้บรหิาร และสมาชกิสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม มคีวามรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการยื่น
บญัชแีสดงรายการทรพัยส์นิและหนี้สนิ 

3. เพื่อใหผู้บ้รหิาร และสมาชกิสภาเทศบาลตําบลน้ําโสมมคีวามรูค้วามเขา้ใจมใิหด้ําเนินกจิการ
ที่เป็นการขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

4. เพื่อให้ผู้บรหิาร และสมาชกิสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม มคีวามรู้ความเขา้ใจในแนวทางการ
ปฏบิตัสิําหรบัเจ้าหน้าที่ของรฐัเรื่องการทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรฐั ตามมาตรา 
103 แห่งกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
เป้าหมาย 

ผูบ้รหิารเทศบาลตําบลน้ําโสม  และสมาชกิสภาเทศบาล 
พื้นท่ีด าเนินการ 

สาํนกังานเทศบาลตําบลน้ําโสม 
วิธีด าเนินการ 

1. จดัทาํโครงการ/แผนงาน 
2. ประชาสมัพนัธ์โครงการ วนั เวลา และสถานทีใ่หแ้ก่ผูบ้รหิาร และสมาชกิสภาเทศบาลเขา้รบั

การอบรม 
3. อบรมใหค้วามรูโ้ดยวทิยากร พรอ้มแจกเอกสารประกอบการอบรม 
4. ประเมนิผลและสรุปผลการดาํเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
มกราคม – ธนัวาคม 2563-2566 

งบประมาณด าเนินการ 

10,000 บาท 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

สาํนกัปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลน้ําโสม 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547 

2. ผู้บรหิาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการยื่นบญัชี
แสดงรายการทรพัยส์นิและหนี้สนิ 

3. ผูบ้รหิาร และสมาชกิสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม มคีวามรูค้วามเขา้ใจมใิหด้ําเนินกจิการที่เป็น
การขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

4. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบตัิ
สําหรบัเจา้หน้าทีข่องรฐัเรื่องการรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรฐั ตามมาตรา 103 
แห่งกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
เทศบาลต าบลน ้าโสม  อ าเภอน ้าโสม  จงัหวดัอดุรธานี 

ประจ าปีงบประมาณ  2563-2566 
................................................................................................................................................... 

หลกัการและเหตุผล 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มบีทบาทความสําคญัยิง่ต่อการพฒันาทางการเมอืง เศรษฐกจิ และ
สงัคม ดว้ยเหตุผลดงักล่าวการพฒันาศกัยภาพทกัษะและความรูข้องสมาชกิสภาทอ้งถิน่ใหม้คีวามพรอ้ม
ที่จะรบัภารกจิและการจดับรกิารใหแ้ก่ชุมชนจงึเป็นเรื่องที่สําคญัอย่างยิง่ ประกอบกบัการให้การศกึษา
อบรมเป็นสิง่สําคญัประการหนึ่งที่เทศบาลตําบลน้ําโสม ได้ดําเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมี
ความรูแ้ละทกัษะดา้นการปกครองส่วนทอ้งถิน่ มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิตัหิน้าที ่รวมถงึมคีวามรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัระเบยีบขอ้กฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทอ้งถิน่ดว้ย เพือ่พฒันาตนเองและสามารถ
นําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างมปีระสทิธิภาพและมปีระสทิธิผล ดงันัน้ 
เทศบาลตําบลน้ําโสม จงึไดม้กีารจดัสง่สมาชกิสภาทอ้งถิน่ใหเ้ขา้รบัการฝึกอบรมและศกึษาดงูานอยู่เสมอ 
เพื่อเป็นการเพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพฒันาองค์กร พฒันาท้องถิ่น ให้
ทอ้งถิน่มคีวามเจรญิกา้วหน้า 
วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อสรา้งการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์การทํางานใหก้บัสมาชกิสภาทอ้งถิน่ใหม้คีวามเขา้ใจใน
การทาํงานตามบทบาทและอํานาจหน้าที ่

2. เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มคีวามรู้ความเข้าใจในการปฏิบตัิงานที่ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบยีบ กฎหมาย 

3. เพือ่สง่เสรมิใหส้มาชกิสภาทอ้งถิน่ไดเ้พิม่ศกัยภาพในการพฒันาทอ้งถิน่ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
เป้าหมาย 

สมาชกิสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม จาํนวน 12 คน 
พื้นท่ีด าเนินการ 

ในเทศบาลตําบลน้ําโสม และหน่วยงานทีจ่ดัฝึกอบรม 
วิธีการด าเนินการ 



1. ฝ่ายบรหิารงานบุคคลตรวจสอบหลกัสูตรการฝึกอบรมทัง้ภายในเทศบาลตําบลน้ําโสม และ
หน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วม
ประชุมสมัมนาแลว้แต่กรณี 

2. เมื่อพจิารณาความเหมาะสมของหลกัสตูรเรยีบรอ้ยแลว้ ดาํเนินการเสนอผูบ้งัคบับญัชาเพื่อส่ง
สมาชกิสภาท้องถิน่เขา้รบัการฝึกอบรม หรอืเขา้ร่วมประชุม หรอืดําเนินการจดัฝึกอบรมเองโดยสํานัก/
กองงานทีร่บัผดิชอบ 

3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกเทศมนตรตีําบลน้ําโสม 

4 ฝ่ายบรหิารงานบุคคลดําเนินการประเมนิผลการฝึกอบรมของสมาชกิสภาทอ้งถิน่ และรายงาน
เสนอนายกเทศมนตรตีําบลน้ําโสมทราบ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566)  
งบประมาณด าเนินการ 

100,000 บาท 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

สาํนกัปลดัเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโสม 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. สมาชกิสภาทอ้งถิน่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าที่ 
2. สมาชกิสภาทอ้งถิน่ไดร้บัการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์การทาํงานใหม่ๆ 
3. การปฏบิตังิานของสมาชกิสภาทอ้งถิน่เป็นไปอย่างถูกตอ้งตามระเบยีบกฎหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบติังานของ

ฝ่ายบริหาร 
เทศบาลต าบลน ้าโสม  อ าเภอน ้าโสม  จงัหวดัอดุรธานี 

ประจ าปีงบประมาณ  2563-2566 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

หลกัการและเหตุผล 

การสง่เสรมิสมาชกิสภาทอ้งถิน่ใหม้บีทบาทในการตรวจสอบการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร เป็น
กลไกสําคญัที่ใช้สําหรบัตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร ซึ่งอํานาจในการ
บรหิารปัจจุบนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มอีสิระเตม็ทีใ่นการดําเนินงาน มงีบประมาณเป็นของตนเอง 
แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ใหเ้ป็นไปโดยความเรยีบรอ้ยและถูกต้อง เพื่อกําหนดแนวทางการพฒันาร่วมกนั นอกจากจะทํา
ให้เทศบาลตําบลน้ําโสม มีบรรยากาศการทํางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยงัสร้างความ
น่าเชื่อถอืใหก้บัองคก์ร สามารถนําไปสูค่วามโปร่งใสในเทศบาลและลดการทุจรติ   เทศบาลตําบลน้ําโสม 
จงึได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสรมิสมาชกิสภาท้องถิ่นให้มบีทบาทในการตรวจสอบการปฏิบตังิานของฝ่าย
บรหิารขึ้น เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชกิสภาท้องถิน่ในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชกิสภา
ร่วมเป็นคณะกรรมการในการดําเนินงานของเทศบาลเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบไดอ้กีทัง้ยงัเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจรติได้ 
วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เป็นกลไกสาํหรบัตรวจสอบ ตดิตาม และประเมนิผลการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร 
2. เพือ่ใหเ้กดิความโปร่งใสและลดการทุจรติ สามารถตรวจสอบได ้
3. สมาชกิสภาทอ้งถิน่เขา้ใจบทบาท หน้าทีข่องตนเองมากขึน้ 

เป้าหมาย 

สมาชกิสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม จาํนวน 12 คน 



พื้นท่ีด าเนินการ 
เทศบาลตําบลน้ําโสม 

วิธีการด าเนินงาน 

1. จดัทาํคู่มอืระเบยีบกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งเพือ่ใหส้มาชกิสภาทอ้งถิน่ใชส้ําหรบัการประชุม 
2. แต่งตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การจดัซื้อ

จดัจ้างโครงการต่างๆ การแปรญตัตริ่างเทศบญัญตัปิระจําปี การตรวจรายงานการประชุม การตดิตาม
และประเมนิผลแผนพฒันา ฯลฯ 

3. สมาชกิสภาทอ้งถิน่ตัง้กระทูถ้ามการบรหิารงานในการประชุมสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม 
 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566) 
งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

สาํนกัปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลน้ําโสม 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. สมาชกิสภาทอ้งถิน่เขา้ใจบทบาทหน้าที ่และร่วมตรวจสอบการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร 
2. การปฏบิตังิานต่างๆ มคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลน ้าโสม 
เทศบาลต าบลน ้าโสม  อ าเภอน ้าโสม  จงัหวดัอดุรธานี 

ประจ าปีงบประมาณ  2563-2566 
................................................................................................................................................... 

หลกัการและเหตุผล 

การส่งเสรมิและการพฒันาความเข้มแขง็ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกบัหลาย
องคป์ระกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิง่บุคลากรทอ้งถิน่ อนัไดแ้ก่ ฝ่ายบรหิารและฝ่ายสภาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่มาจากการเลอืกตัง้ฝ่ายขา้ราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ บุคลากร
เหล่านี้มบีทบาทและต้องทําหน้าที่ของตนอย่างเขม้แข็ง เพื่อเสรมิสร้างแนวคดิประชาธปิไตยและการมี
ส่วนร่วมโดยให้มกีระบวนการสอดคล้องกบัการปกครองระบอบประชาธปิไตย ให้มกีารกระจายอํานาจ
การตดัสนิใจ และแกไ้ขปัญหาภายในเทศบาลและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ตลอดจนมกีาร
ถ่วงดุลอํานาจระหว่างฝ่ายสภากบัฝ่ายบรหิาร และทีส่ําคญัส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา 
รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลน้ําโสม เทศบาลตําบลน้ําโสมเล็งเห็นถึง
ความสําคญัของบทบาทของสภาทอ้งถิน่ เกี่ยวกบัการมสี่วนร่วมในการปฏบิตังิาน จงึได้ดําเนินกจิกรรม
การมสีว่นร่วมในการปฏบิตังิานของสมาชกิสภาทอ้งถิน่ในเรื่องต่างๆ เพือ่เป็นการสง่เสรมิใหส้มาชกิสภา
ทอ้งถิน่มคีวามเขม้แขง็ในการใชอ้ํานาจหรอืปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้กดิความสมดุลในการบรหิารงาน 
วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เป็นการสง่เสรมิใหส้มาชกิสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม มบีทบาทในการปฏบิตังิาน และการ
มสีว่นร่วมในการทาํงาน 



2. เพือ่เป็นการตรวจสอบการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร 
3. เพือ่เป็นการบรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน 

เป้าหมาย 

สมาชกิสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม จาํนวน 12 คน 
พื้นท่ีด าเนินงาน 

เทศบาลตําบลน้ําโสม 
วิธีด าเนินงาน 

1. แต่งตัง้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบตัิงานในเรื่อง
ต่างๆ  

- แต่งตัง้เป็นคณะกรรมการศูนย์ยุตธิรรมชุมชน ร่วมกบัสํานักงานยุตธิรรมจงัหวดั จํานวน 2 
คน 

- แต่งตัง้เป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไขเ้ลอืดออก จาํนวน 12 คน 
- แต่งตัง้เป็นคณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ก่อนวยัเรยีน จาํนวน 4 ศูนย ์รวม 8 คน 

2. สมาชกิสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ เขา้ร่วมปฏบิตัหิน้าที่นําขอ้มูลแจ้งในที่
ประชุมสภาเทศบาลตําบลน้ําโสม เพือ่ทาํการปรบัปรุงระบบการปฏบิตังิานในสว่นทีป่ระชาชนไดร้บัความ
เดอืดรอ้นและตอ้งการของประชาชน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566) 
งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ชง้บประมาณ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

สาํนกัปลดัเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโสม 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

การพฒันาเทศบาลตําบลน้ําโสมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
เกดิทศันคตทิีด่ ี
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมมาตรการเฝ้าระวงัการคอรร์ปัชนัโดยภาคประชาชน 

เทศบาลต าบลน ้าโสม  อ าเภอน ้าโสม  จงัหวดัอดุรธานี 
ประจ าปีงบประมาณ  2563-2566 

................................................................................................................................................... 
หลกัการและเหตุผล 

คอร์รปัชนั หมายถึง การใช้ตําแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ร ักษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใชต้ําแหน่งหน้าที่ทีไ่ด้รบัมอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตวั
หรอืพวกพอ้ง กถ็อืว่ามกีารกระทําคอรร์ปัชนัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบใน
วงราชการพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์และวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงที่ด ีพ.ศ. 2546 และ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและ 
ธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครฐั ทัง้นี้ เพื่อให้การบรหิารราชการเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและมี 
ธรรมาภบิาลอนัจะทําใหป้ระชาชนเกดิความมัน่ใจศรทัธา และไวว้างใจในการบรหิารราชการแผ่นดนิของ
รฐับาล 
วตัถปุระสงค ์

สนบัสนุนใหภ้าคประชาชนร่วมกนัเฝ้าระวงัการคอรร์ปัชนัขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
เป้าหมาย 

คณะกรรมการชุมชนหรอืตวัแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตําบลน้ําโสม 
พื้นท่ีด าเนินการ 



เทศบาลตําบลน้ําโสม  
วิธีด าเนินการ 

1. เชญิคณะกรรมการชุมชน หรอืตวัแทนชุมชนเพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรื่องการคอรร์ปัชนั 
2. เชญิคณะกรรมการชุมชน หรอืตวัแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวงัการคอร์รปัชนัของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566) 
งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

สาํนกัปลดัเทศบาล  เทศบาลตําบลน้ําโสม 
 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. คณะกรรมการชุมชนมคีวามรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รปัชนัและสามารถตรวจสอบการ  
คอรร์ปัชนัได ้

2. มกีารมอบหมายใหค้ณะกรรมการชุมชน หรอืตวัแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวงัการคอร์รปัชนั
ในระดบัเทศบาล 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

หลักการและเหตุผล 
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือ
พวกพ้องดีกว่าส่วนรวม  การยกย่องเชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของ
นักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล  รวมถึงความเสื่อมของจิตสำนึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอย
ลง  และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า หรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย 
และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
มุ่งแสวงหาผลประโยชน์   ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความ
มั่นคงของประเทศ  กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจำเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ภาคประชาชน 
 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดทำ
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต  เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน 
รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต   

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 



 2. ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในชุมชนเทศบาลตำบลน้ำโสม 
พื้นที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลน้ำโสม 
วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี ่ยวกับต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ หนังสือประชาสัมพันธ์ถึงผู้นำชุมชน  บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการ  
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน 
 3. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
 4. สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต     
 5. เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566  

งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงานเทศบาลตำบลน้ำโสม 
 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการเผยแพร่องค์ความรู ้ เก ี ่ยวกับต่อต ้านการทุจร ิตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 แห่ง 
 2. มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดข้ึน 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการบูรณาการทุกภาคสว่นร่วมมีส่วนร่วมต้านการทุจริต 

 หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต 
 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต เทศบาลตำบลน้ำโสมจึงได้จัดทำกิจกรรมบูรณาการทุก



ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต เพ่ือร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยม
ในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป  
 
 วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริต 
 2. เพ่ือพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง  

เป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

สถานที่ดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลน้ำโสม 

วิธีดำเนินงาน 
 1. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลตำบลน้ำโสม  
 2. กำหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลตำบลน้ำโสม  
 3. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
 5. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตาม
แนวทาง แผนงาน กิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 6. สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566  

งบประมาณดำเนินการ 
 15,000 บาท 
 


