แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
4 ปี
(พ.ศ.2561 – 2564)
ของ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

คานา
จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่
ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมาสู่การ
ปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริต
ที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง และเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การ
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน
ในการพิ ทั ก ษ์ รั ก ษาผลประโยชน์ ข องชาติ แ ละประชาชน เพื่ อให้ ป ระเทศไทยมี ศั ก ดิ์ ศ รี แ ละ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
จึงแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้ องกันการทุจริตของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่ อ ใช้ เป็ น กรอบแนวทางในการ
ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ต่อไป
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

สารบัญ
เรื่อง
ส่วนที่ 1 บทนา
หลักการและเหตุผล
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
วัตถุประสงค์การจัดทาแผน
เป้าหมาย
ประโยชน์ของการจัดทาแผน
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ
การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

หน้า
1
2
2
2
3
3
4
6
9
11
13

ภาคผนวก

ส่วนที่ 1

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ของเทศบาลตาบลเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
......................................
หลักการเหตุผล
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกาหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิ
ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อ สภานิติบัญ ญั ติแห่ งชาติ เมื่อ วัน ที่ 12 กัน ยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้ มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล
คณะรัฐ มนตรีได้ มีม ติ เมื่ อวั น ที่ 11 ตุ ล าคม 2559 เห็ นชอบยุท ธศาสตร์ช าติ ว่าด้ วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ กาหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต”
เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรั ฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตาบลหว้านใหญ่จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุ จริตขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่ อ ใช้ เป็น กรอบแนวทางในการ
ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ต่อไปและเพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ความร่ว มมื อจากทุก ภาคส่ วนในการต่ อต้ านการทุ จริต ทุ กรูป แบบอย่า งเข้ม แข็ง เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยเป็ น
ประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ

-2วิสัยทัศน์ (Vision)
“โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”
คาอธิบายวิสัยทัศน์
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจในการดาเนินการด้านการ
ป้องกันการทุจริตทุกแบบ ซึ่งในระยะเวลา 4 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่องค์กรที่มีมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม
เป็นมิติใหม่ที่ประชาชนประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การทางานสามารถ
ตรวจสอบการบริหารงานได้ทุกระดับ เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ความโปร่งใส ยุติธรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาลมา
บริหารจัดการในการทางาน
พันธกิจ ( Mission )
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการ เพื่อให้ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีมาตรฐานสากล”
คาอธิบายพันธกิจ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 4 ปีข้างหน้า จะเป็นการดาเนินงานทางาน
แบบบูรณาการทั้งระบบ เริ่มจากการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในดารงชีวิต ตั้งแต่พื้นฐานของความคิดที่ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติ
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต การทางานที่มีการขับเคลื่อนนโยบายโปร่งใส หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
และมีกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน เพราะประชาชน
สามารถเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรมและเท่าเทียม ทั้งนี้เพื่อ
ยกระดับธรรมมาภิบาล ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานในทุกมิติภายในปี พ.ศ.
2564
วัตถุประสงค์การจัดทาแผน
1. เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาล
2. เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจากการ
ก่ อ ให้ เกิ ด ข้ อ สงสั ย ในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานจริ ย ธรรม การขั ด กั น แห่ ง
ผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
3. เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เพื่ อ ปรับ ปรุงและพั ฒ นาการมี ส่ วนร่วมของประชาชนที่ สอดคล้ อ งและเหมาะสมกั บ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
5. เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง

-3เป้าหมาย
ระดับคะแนนการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทาแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สูงกว่าร้อยละ 50
ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1. เป็นกลไกและเครื่องมือที่สาคัญในการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์กรส่งผลให้
การบริหารงานมีความโปร่งใส
2. จัดทาบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปัญหา
การทุจริตได้
3. ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ และศรัทราของประชาชนต่อการบริหารงานของ
เทศบาล
4. เทศบาลจัดทาแผนป้องกันการทุจริตและนาไปสู่การปฏิบัติแล้วจะส่งผลถึงระดับคะแนน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ด้วย
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ส่วนที่ ๒

แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

1.1 การสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการฝ่าย
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น
และฝ่ายประจาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

300,000

300,000

300,000

20,000

20,000

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑.๑.๑ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
-โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่ม
300,000
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
-โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
-โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
-โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและ 20,000
พนักงานเทศบาล
1.1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวล
จริยธรรม
-มาตรการ“ส่ ง เสริม การปฏิ บั ติ ง านตามประมวลจริ ย ธรรมของ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่”
-มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”
1.1.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
-,มาตรการจัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
-กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่

-

หมาย
เหตุ

-5มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

1.2 การสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น

1.3การสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน

มิติที่ 1

รวม

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

1.2.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
- โครงการ เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต

20,000

20,000

20,000

20,000

1.2.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ
- โครงการสานต่อสิ่งพ่อทา ร่วมกันปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้

20,000
-

20,000
-

20,000
-

20,000
-

1.2.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาชุมชนเข้าถึงหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

30,000
-

30,000

30,000

30,000

-

-

-

-

50,000
69,000

50,000
69,000

50,000
69,000

50,000
69,000

10,000

10,000

10,000

10,000

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.3.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
- โครงการสืบสานวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
1.3.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
- โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน
- โครงการอบรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมเป็นผู้นาด้านจิตอาสา
ห่างไกลยาเสพติด
1.3.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
- โครงการสร้างภูมคิ ุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตาบล
หว้านใหญ่
จานวน........16........โครงการ/กิจกรรม

หมาย
เหตุ

-6มิติ
2. การบริหารราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.1 แสดงเจตจานงทาง
- กิจกรรม ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลัก
2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ คุณธรรมทัง้ ในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลือ่ นตาแหน่ง/

เงินเดือนและการมอบหมายงาน
- มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล(ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ)
- มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการ
-กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน
2.2.2 การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
- โครงการ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ
- โครงการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ
- โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง
2.2.3 การสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ
-กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
-มาตรการ “การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน”

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)

-7มิติ
2. การบริหารราชการ
เพื่อป้องกันการทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและ 2.3.1 มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการเกี่ยวกับ
ใช้อานาจหน้าที่ตามหลักการ การบริการประชาชนในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ สานักงานและใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของเทศบาล
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2.3.2 มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต
อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจใน
เทศบาล
- มาตรการการมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ
- มาตรการมอบหมายอานาจของนายกเทศมนตรี

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ดาเนินกิจการ ความประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม
- กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์

2.5 มาตรการจัดการในกรณี 2.5.1 ดาเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และการ
ได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ
บริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตรวจสอบพบการทุจริต
- มาตรการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

-8มิติ
2. การบริหารราชการ
เพื่อป้องกันการทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.5 มาตรการจัดการในกรณี 2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอที่ได้
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพือ่ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ
ราชการของ อปท.
ตรวจสอบพบการทุจริต
- มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2.5.3 ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน อปท.ที่ปฏิบัติ
ราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
- มาตรการ ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ว่าทุจริต
และปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ

มิติที่ 2

รวม

จานวน.....17.......โครงการ/กิจกรรม

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

-9มิติ
3. การส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอานาจหน้าที่ของ อปท.ได้
ทุกขั้นตอน

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ
- มาตรการ ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง
รายงานผลการปฏิบัติงานที่ อปท.ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
- มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย
3.1.3 มีการประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
- มาตรการ จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่

3.2 การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดาเนิน
กิจการตามอานาจหน้าที่ของ อปท. โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
- โครงการประชาคมเพื่อจัดทา/ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้าน
ใหญ่
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้
โดยสะดวก
- มาตรการกาหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

10,000

10,000

10,000

10,000

-

-

-

-

10,000

10,000

10,000

10,000

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

-10มิติ
3. การส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน

ภารกิจตามมิติ
3.2 การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลาและแจ้งผล
การดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
- มาตรการ การแก้ไขเหตุเดือดร้อนราคาญ ด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
- กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้รอ้ งเรียน/ร้องทุกข์

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชน 3.3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา
มีส่วนร่วมบริหารกิจการของ การจัดทางบประมาณ
- มาตรการ แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตาบลหว้านใหญ่
- โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตาบล ประจาปี
- การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน

3.3.2 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
- มาตรการ แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง
3.3.3 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน
- กิจกรรม การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลหว้าน
ใหญ่
- มาตรการ การตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิ บัติตาม
หลั กเกณฑ์ และวิธีการบริ หารกิ จ การ บ้ านเมื องที่ ดีข องเทศบาลต าบล
หว้านใหญ่

มิติที่ 3

รวม

จานวน.......13........กิจกรรม/โครงการ

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000
10,000

20,000
10,000

20,000
10,000

20,000
10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

-11มิติ
4. การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ภารกิจตามมิติ
4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนด

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้
กากับดูแล
- โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดาเนินการให้มี
การจัดทาแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการ
การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กากับ
ดูแล

-กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
4.2 การสนับสนุนให้ภาค
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับดูแลการ
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการ บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ข้าราชการ
ปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม พนักงาน ลูกจ้าง
ช่องทางที่สามารถดาเนินการได้
- มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกากับดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการโอนย้าย
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการ
บริหารงานประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของทางราชการ
- กิจกรรม การรายงานผลการใช้เงินให้ประชาชนได้รับทราบ
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการ
จัดหาพัสดุ ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย
- โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง

หมาย
เหตุ

-12มิติ
4. การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ภารกิจตามมิติ
4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลให้มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่
กาหนดไว้
- โครงการการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
4.3.2 ส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลมีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบที่กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
- กิจกรรม ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม 4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
- โครงการ จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
ของชุมชนและบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
รวม

จานวน.......8........กิจกรรม/โครงการ

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

100,000

100,000

100,000

100,000

-

-

-

-

5,000

5,000

5,000

5,000

หมาย
เหตุ

-13-

ส่วนที่ 3

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการ
มิติที่ 1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
ฝ่ายการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๑.๑ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น(จานวน 4 โครงการ ลาดับที่ 1-4 )
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
เทศบาล ถือเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใน
หลายด้าน และมีภารกิจหลากหลายทั้งภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงาน
ราชการอื่น การบริหารงานของเทศบาลจึงต้องอาศัยบุคลากรในฝ่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถสนองความต้องการและ
ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นปัจจัยสาคัญในการเพิ่มศักยภาพใน
การปฏิ บัติง านของท้ องถิ่น เนื่องจากสังคมในยุคปั จจุบันมีก ารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเกิดสิ่ง ใหม่ห รือ
นวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางในทุกๆด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งใน
มิติของท้องถิ่นเอง หรือแม้กระทั่งระดับประเทศ และเพื่อให้การบริหารงานองค์กรเพื่อการพัฒนาเป็นไปอย่างทัน
ท้วงที่และถูกต้อง จึงมีความจาเป็นที่ต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจที่สาคัญของการพัฒนา
องค์กรให้เจริญก้าวหน้าซึ่งถ้ามีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากเท่าใด ก็จะทาให้องค์กรเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
เท่านั้น ดังนั้นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ เป็ นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นก็คือ การ
พัฒนาคุณภาพของบุคลากร เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ ภายใต้กรอบ
ของระเบี ย บและข้ อ กฎหมายที่ ก าหนด และจั ด อบรมให้ ค วามรู้ ความเข้ าใจกั บ คณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภา
ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ในการทางานสามารถนาความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติงานภายใน
องค์กรและพื้นที่ชุมชนตามอานาจหน้าที่ของแต่ละบุคคล ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนั้นยังนา
บุคลากรไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้จากสถานที่จริง
สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและพัฒนาองค์กรให้
เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ให้สามารถ
ดาเนิน การแก้ไข้ปัญ หาในด้านต่างๆที่เกิดขึ้ น ให้ทันกับ สภาวการณ์ ที่เปลี่ยนแปลง จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง ที่
จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ อยู่เสมอ จึง
ได้จัดทา“โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตาบลหว้านใหญ่ ” ขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ระเบียบวิธีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตลอดจนเทคนิคแนวทางการ
ปฏิบัติงาน และแนวความคิดทฤษฎีใหม่ๆ ที่จะสามารถนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่อันจะนามา
ซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบล หว้านใหญ่ต่อไป

-143. วัตถุประสงค์
๒.๑เพื่อเสริมสร้างบุคลากรของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ให้มีกระบวนทัศน์วัฒนธรรมและค่านิยมใน
การปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
๒.๒เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดของบุคลากรในการบริหารจัดการเทศบาลให้
เหมาะสมทันเหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน
๒.๓แก้ไขปัญหาระบบคุณธรรมในราชการในเชิงลึกและให้มีผลในระยะยาวและต่อเนื่อง
๒.๔สร้างเครือข่ายประสานความสัมพันธ์ กับองค์กรอื่น เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน
๒.๕ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรของเทศบาล
สร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพื่อให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์มีจิตสานึกในการกระทาความดีรู้จักการให้การเสียสละ
และมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. เป้าหมาย
คณะผู้ บริห ารสมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูก จ้างประจ า ครูผู้ดู แลเด็ ก พนั กงานจ้ าง
จานวน 71 คน
5. วิธีดาเนินการ
5.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารพิจารณา
5.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการอบรมให้ความรู้และประสานกลุ่ม/องค์กรที่
จะไปศึกษาดูงาน
5.3 ดาเนินการอบรมและศึกษาดูงาน
5.4 ประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนข้อเสนอแนะ ปัญหาต่างๆ เพื่อนามาปรับปรุงและเป็น
ข้อมูลในการดาเนินโครงการต่อไป
6. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 - 2564
7. สถานที่ดาเนินการ

7.๑ จัดการฝึกอบรมสัมมนา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
7.๒ ทัศนะศึกษาดูงาน ณ .....................................................................................
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณจานวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลหว้านใหญ่

-1510.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.๑ บุคลากรของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่มีกระบวนทัศน์วัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติงาน
ที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
10.๒ บุคลากรเทศบาลตาบลหว้านใหญ่มีความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดในการบริหาร
จัดการเทศบาลให้เหมาะสมทันเหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน
10.๓มีการแก้ไขปัญหาระบบคุณธรรมในราชการเชิงลึกให้มีผลในระยะยาวและต่อเนื่อง
10.๔มีเครือข่ายเกิดความสาพันธ์ที่ดี กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น มีการเชื่อมสัมพันธไมตรี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน
10.๕ บุคลากรมีจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการ
ดาเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาความพอเพียง

-16มิติที่ 1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการฝ่าย
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๑.๑ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น

ลาดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มา
กับกระแสโลกาภิวัตน์มีรากฐานสาคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรง
กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึง่ ได้รับมอบหมายภารกิจในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชนใช้อานาจที่ ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแลจัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการ
สาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ
คณะรั ฐ มนตรี ในการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 26 สิ ง หาคม 2551 มี ม ติ เห็ น ชอบในหลั ก การเกี่ ย วกั บ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรมใน
องค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลหว้านใหญ่จึงเห็นความสาคัญในการพัฒนาบุคลากร
ในสังกัดเพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
จิตสานึกที่ดีในจริยธรรมเพื่อการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทาโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปลูกจิตสานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็ นแนวทางในการดาเนินชีวิต
ส่วนตัวและในการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสานึกร่วมใน
การเสริม สร้ างสั งคมแห่ งคุ ณ ธรรมและสมานฉัน ท์ ประพฤติ ต นเป็ น พลเมื อ งดี สร้ างประโยชน์ แก่ ค รอบครั ว
ประชาชนและประเทศชาติ สร้างจิตสานึกในการทาความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบาเพ็ญ สาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน
3.3 เพื่ อ เป็ น การสร้ างภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข องเทศบาลต าบลหว้า นใหญ่ ในการเสริม สร้า งคุ ณ ธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่

-176. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัด เทศบาลตาบล
หว้านใหญ่บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
6.2 จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รักสามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือแบ่งปันและ
เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมหรือทาบุญถวาย
ทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพหรืออาพาธ เป็นต้น
6.3 การจัดกิจกรรมทาบุญถวายเครื่องไทยธรรมและบาเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน
10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสานึกร่วมใน
การสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละ
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

-18มิติที่ 1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการฝ่าย
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๑.๑ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น
ลาดับที่ 3

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสาคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความส าเร็ จ ทั้ ง ด้ า นคุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล องค์ ก รนั้ น ๆ ย่ อ มประสบความส าเร็ จ มี ค วาม
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดีเมื่อได้รับบทบาทให้กระทาหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดง
บทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้
อุ ด มการณ์ ไม่ มี ทั ก ษะหรื อ ประสบการณ์ ที่ จ าเป็ น ในการท างาน ย่ อ มท าให้ อ งค์ ก รนั้ น ๆ ด้ อ ยพั ฒ นาหรื อ
เจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่ต้องมีความรู้ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์การทางาน
สูงแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ เป็นตัวชี้นาทางในการปฏิบัติงานตามตาแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเองด้วย บุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิ ดชอบ ตั้งใจทางาน
ด้วยความทุ่มเทเสียสละ มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับ
บริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมนาพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความ
เจริญ ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรร
มาภิบาลเทศบาลตาบลหว้านใหญ่จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตขึ้น
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและ
พนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริตและการดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดี
มีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการ
ทางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป
3. วัตถุประสงค์
๓.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
๓.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
การดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
๓.3 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทางาน ต่อเพื่อน
ร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น
๓.4 เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสานึ ก มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต ให้แก่บุคลากรของเทศบาลตาบล

-194. กลุ่มเป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จานวน 71คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
6. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
7. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
๗.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน)
๗.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดาเนินงานตามโครงการฯ
๗.3 จัดทารายละเอียดโครงการฯ กาหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ
๗.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กาหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง
และเกิดความเหมาะสม
๗.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ
๗.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและ
การดาเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง
10.3 ปลูกจิตสานึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตและเจตคติต่อ
องค์กรต่อการทางาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี

-20มิติที่ 1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการฝ่าย
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๑.๑ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น
ลาดับที่ 4

๑.ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล
2. หลักการและเหตุผล
ตามรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย พุ ท ธศัก ราช 2550 มาตรา 279 บั ญ ญั ติ ให้ มี ประมวล
จริยธรรม เพื่อกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบัง คับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประกอบกับประกาศประมวล
จริยธรรมเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ซึ่งหั วใจสาคั ญ ของการทางานร่วมกัน เป็ น หมู่ ค ณะอี กอย่างที่ ขาดไม่ ไ ด้คื อ
คุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอันถูกต้องดีงามทั้งกายวาจาใจ ทั้ง
ต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ทางานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจาใจของตนเอง
แล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพรวดเร็ว โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และผู้มารับ
บริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆเทศบาลตาบลหว้าน
ใหญ่ จึงได้มีการจัดทาโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน
3.3 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
3.4 เพื่ อ สร้ า งจิ ต ส านึ ก และความตระหนั ก ที่ จ ะไม่ ก ระท าการขั ด กั น แห่ ง ผลประโยชน์ ห รื อ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
4. เป้าหมาย
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ จานวน
71คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
6. วิธีการดาเนินการ
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตาบลหว้านใหญ่โดย
เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกจิตสานึกการต่อต้าน
การทุจ ริต ให้ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติราชการโดยยึดมั่ นในหลั กคุณ ธรรมและจริย ธรรมและมีก ารศึกษาดูง านหรือ ท า
กิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส

-217. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณในการดาเนินการ
๒๐,๐๐๐บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
-ประชาชนผู้ม ารับ บริการที่ เทศบาลต าบลหว้านใหญ่ ป ระเมิน ความพึ ง พอใจการปฏิ บั ติ ง านของ
พนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัดและต้องได้รับผลการประเมินมากกว่าร้อยละ 70
ผลลัพธ์
-ผู้บริหาร

สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตาบลหว้านใหญ่เกิดจิตสานึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
ปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม

-22มิติที่ 1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการฝ่าย
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม( จานวน 2
มาตรการ ลาดับที่ 5-6)
ลาดับที่ 5

1. ชือ่ โครงการ :มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่”
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ พ.ศ.
25๕7โดยกาหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง
แห่งการกระทา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหารเรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างกาหนดให้ พนัก งานเทศบาล
ลูกจ้างประจา และพนัก งานจ้างของเทศบาล มีห น้าที่ ดาเนิ น การให้ เป็ นไปตามกฎหมายเพื่อ รักษาประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่น
ในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์
สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืน
หยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือก
ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ , ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สานักงาน ก.พ. ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่
และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสานักงาน
ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวั น ที่ 25 ธั น วาคม 2557 ซึ่ ง เทศบาลต าบลหว้ านใหญ่ ควรน าแนวทางการ
ดาเนิ น การดังกล่าวมาปรับ ใช้ เป็ นแนวทางในการถือ ปฏิ บั ติ โดยอนุโลมดัง นั้ น เพื่ อให้เกิด ความโปร่ง ใสในการ
ปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ได้จัดทามาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่าย
ประจาทุกระดับนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทาการอันเป็น
การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

-233.3 เพื่อทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่ างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อานาจ
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามลาดับ
3.5 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
6. วิธีดาเนินการ
1. เผยแพร่ป ระมวลจริย ธรรมของเทศบาลต าบลหว้า นใหญ่ เพื่ อ ใช้ เป็ น ค่ านิ ย มส าหรั บ องค์ ก ร
ข้า ราชการทุ ก คนพึ งยึ ด ถื อ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ค วบคู่ ไปกั บ ระเบี ย บและกฎข้ อ บั ง คั บ อื่ น ๆ อย่ างทั่ ว ถึ ง และมี
ประสิทธิภาพ
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ เปิดเผยเป็นการ
ทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ –๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่

-24มิติที่ 1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการฝ่าย
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม

ลาดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560)
มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้ รับ ความร่วมมือ จากฝ่ ายการเมือ ง หน่ วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิ ทั กษ์ รัก ษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติ ภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกาหนดวิ สัยทั ศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง ชาติ ต้านทุ จริต ” มีเป้ าหมายหลั กเพื่ อให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ จึงได้กาหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถ
แปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อเสริ มสร้า งองค์ค วามรู้ ด้า นการต่ อต้ านการทุ จ ริต แก่ค ณะผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่น สมาชิ ก สภา
ท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจา ตลอดจนพนักงานจ้าง
3.2 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจา ตลอดจนพนักงานจ้าง
4. เป้าหมาย/ผลผลิตข้อมูล/องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป
5. พื้นที่ดาเนินการเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
6. วิธีดาเนินการ
1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสานึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปลูกจิตสานึก
2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ
7. ระยะเวลาดาเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนินการไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการสานักปลัด เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์จานวนข้อมูล/องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่

-25มิติที่ 1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการฝ่าย
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน(จานวน 1 มาตรการ 1 กิจกรรม ลาดับที่ 7-8)
ลาดับที่ 7
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
2. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสาคัญกับการผลักดันให้การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่อง
การส่งเสริมการบริหาราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ โดยจัดระบบอัต รากาลังและปรับปรุง ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้ เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลัก
บริห ารกิจการบ้านเมือ งที่ดี เพื่อ สร้างความเชื่อ มั่น วางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณ ธรรม รวมทั้ ง
ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามปรามทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนใน
ภาครัฐทุกระดับ
ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทั บซ้ อน (Conflict of interest) สานั กงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามธรรมนูญ ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปี ง บประมาณ 2560 ครอบคลุ ม ประเด็ น การ
ประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับ สนุนให้ห น่วยงานภาครัฐดาเนินการเรื่อ ง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้างต้น และเพื่อนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการ
ปฏิบัติให้เป็นกลไกสาคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทาที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าที่ในภาครัฐ เทศบาลตาบลหว้านใหญ่จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสาคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติตนในการ
ร่วมรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่า
ระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป

-263. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ผลิ ต คู่ มื อ การป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นของเทศบาลต าบลหว้ า นใหญ่ ใ ห้ แ ก่ บุ ค ลากร
ผู้ปฏิบัติงานนาไปเป็นองค์ความรู้ในการทางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่น
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
6.2 จัดทา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
6.3 ตรวจสอบความถูกต้อง
6.4 แจกจ่ายให้บุคลากร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

-27มิติที่ 1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการฝ่าย
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ลาดับที่ 8
ชื่อ โครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทาของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระทาความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม)
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง
สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตามอานาจหน้าที่ละความรับผิดชอบ
เพื่ อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลาย
รูป แบบ ไม่ จากัด อยู่ในรูปของตัวเงิน หรือ ทรัพ ย์สิ นเท่านั้ น แต่รวมถึง ผลประโยชน์ อื่น ๆ ที่ไ ม่ใช่รูป ตัวเงิน หรือ
ทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
บริษัทจากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอานาจที่ตัดสิ นใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทาน
หรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ดังนั้น เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่บุคลากรในเทศบาลตาบลหว้านใหญ่เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานเทศบาลตาบลหว้านใหญ่เพื่อให้พนักงานทุกคนทางาน
โดยยึ ดถื อ ระเบี ย บ กฎหมายคุ ณ ธรรม จริย ธรรม เพื่ อ เป็ น เครื่ องก ากั บ ความประพฤติ ของตน เพื่ อ ไม่ ให้ เกิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
3.3 เพื่ อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ มีจิตสานึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณ ธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด

-284. เป้าหมาย
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
6. วิธีการดาเนินการ
จัดประชุมประจาเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
-พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์
-พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

-29มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1.2.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต (จานวน 1 โครงการ ลาดับที่ 9)
ลาดับที่ 9
1. ชื่อโครงการ : โครงการ “เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต”
2. หลักการและเหตุผล
ภายใต้บริบทของประเทศไทยที่ต้องเผชิญหน้าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์
ที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อน ทาให้กระบวนการพัฒนาการด้านต่างๆ ของประเทศขาด
ความสมดุลและก่อให้เกิด สภาพปั ญ หาที่ต่ อเนื่อ งเกี่ ยวพัน กันหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญ หาการทุ จริต
คอร์รัปชั่นที่สั่งสมติดต่อกันมายาวนานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรวมถึงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อสายตาของประชาคมโลก การที่
ประเทศไทยยังคงต้องประสบกับสภาพปัญหาดังกล่าวที่นับวันจะมีรูปแบบของการกระทาความผิดทุจริตคอร์รัปชั่น
ที่หลากหลายมิติและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลจึง ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต่อ
รัฐสภา โดยถือว่า “การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ” เป็นนโยบายหลักที่สาคัญ ของรัฐบาลในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน ยังเป็นปัญหาและอุปสรรคสาคัญในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์
ของตนหรือพวกพ้องดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของ
นักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตสานึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง
และยังมองเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ไ ด้รับผลตอบแทนคุ้มค่า หรือในบางกรณีก็ละเลย
เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญ หาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ โดยอาจเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง ในการกระทาความผิด หรือเป็นผู้สนับสนุนการ
กระทาความผิดเสียเอง
ดังนั้ น การจัด การกั บ สภาพปั ญ หาดัง กล่ าว เทศบาลตาบลหว้ านใหญ่ จึง ได้ จ าท าโครงการ
“เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ” เพื่อเร่งแก้ไขให้มีการส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยม ให้แก่ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐและทุกภาคส่วนให้ปฏิบัติงานและดาเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล กาหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต โดยให้
ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ การร่วมกันแก้ไขรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ
รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไก
ในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อ สร้างเสริม (ปลุก -ปลูก) จิตสานึกให้ ทุกภาคส่วนของสังคมมีค่านิยมสุจริต ต่อต้านการ
ทุจริตเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ตลอดจนน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลัก
ในการดาเนินชีวิตของประชาชน
2. เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม

-303. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกภาคส่วนมีบทบาท มีส่วนร่วมสร้างค่านิยมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ตลอดจนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
4. เพื่อส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อ สัตย์สุจริต และการต่อต้านการ
ทุจริต โดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ
5. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เยาวชน/ประชาชน ในเขตตาบลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
6. วิธีดาเนินการ
1. นัดหมายผู้รับผิดชอบเพื่อประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน/เตรียมงาน
2. ร่างโครงการ
3. เสนอโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
4. แบ่ง/มอบหมายหน้าที่/จัดเตรียมเอกสาร,วัสดุอุปกรณ์/ติดต่อประสานงาน
5. ดาเนินโครงการตามกาหนดการ
6. สรุปผลการดาเนินโครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-)
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ชุมชน สังคม มีความสงบและสันติสุขเพิ่มมากขึ้น
2. ภาคประชาสังคม ประชาชน และเยาวชน ในพื้นที่มีค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี
ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริตยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ
3. ลดการทุจริต คอร์รัปชั่น ในทุกองค์กร
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1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1.2.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ (จานวน 2 โครงการ ลาดับที่ 10-11)
ลาดับที่ 10
1. ชื่อโครงการ : โครงการสานต่อสิ่งที่พ่อทา ร่วมกันปลูกป่าเพิ่มพืน้ ที่สีเขียวในชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงมี แ นวพระราชด าริในการแก้ ไขปั ญ หาป่ า มากมาย และเกิ ด เป็ น โครงการพระราชด าริ อี ก นั บ ไม่ ถ้ วน ซึ่ ง
ครอบคลุมหัวใจหลักใน 3 ด้าน คือ การอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูสภาพป่าและการปลูกป่า และการ
พัฒนาเพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน ใครที่ติดตามพระราชกรณียกิจมาโดยตลอด จะจดจาภาพที่พระองค์
เสด็จฯไปยังท้องถิ่นทุรกันดาร ไม่ว่าจะเป็นเทือกดอยหรือป่าเขา ในมือทรงถือแผนที่ ที่พระศอมีกล้องถ่ายรูปทรง
ซักถามพูดคุยกับชาวบ้าน ณ ที่นั้นด้วยความสนพระราชหฤทัย นั่นเป็นเพราะพระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสาคัญ
ของปัญหาป่าเสื่อมโทรม ว่าส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านอื่นๆ ไม่เฉพาะแต่ปัญหาเรื่องดินเรื่องน้าเท่านั้น หากยังโยง
ใยถึงปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง คุณธรรมและระบบนิเวศ
พื้นที่ตาบลหว้านใหญ่ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาป่าไม้ถูกทาลาย ประชาชน
ส่วนใหญ่ยัง ขาดความตระหนักในการมีส่ วนร่วมในการดูแลและรักษาผืนป่า ปัจจุบันปริมาณป่าไม้ลดลงอย่าง
รวดเร็ว เนื่องจากที่ผ่านมาป่าสาธารณประโยชน์หลายแห่งในเขตพื้นที่ตาบลหว้านใหญ่ ประสบปัญหาการถูกบุกรุก
ทาลายหลายแห่ง เช่น โคกคาเม็ก โคกยายอบ เพราะสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชุมชนเปลี่ยนไป ราษฎร
หันมาทาการเกษตรเชิงเดี่ยว และปลูกพืชเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา อ้อย มันสาปะหลังเป็นต้น ส่งผลให้
การถากถางป่าพื้นที่ส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ พื้นที่ป่าจึงลดลงอย่างรวดเร็ว แนวทางในการรักษาและเพิ่มพื้นที่สี
เขียวให้กับชุมชน นอกจากจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะแล้ว จึงต้องหันมาส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ ดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตน และ
ช่วยกันปลูกต้นไม้ตามหัวไร่ปลายนา และพื้นที่ว่างเปล่าเพิ่มขึ้น
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่มีภารกิจและหน้าที่ในการดูแล
อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทาโครงการสานต่อสิ่งที่พ่อทา ร่วมกันปลูกป่าเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในชุมชนขึ้น โดยมุ่งหวังที่ปลูกป่าในใจของประชาชนตาบลหว้านใหญ่ให้ได้ร่วมกันสานต่อพระราช
ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้ยั่งยืนสืบไป
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน ในหลวง ร.๙ ในการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันปลูกป่าทดแทนและ
ดูแลผืนป่าให้คงอยู่
3.๒ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกัน ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่าสาธารณประโยชน์ ที่หัวไร่ปลาย
นา พื้นที่ว่างเปล่า ในเขตพื้นที่ตาบลหว้านใหญ่
3.๓ เพื่อลดและบรรเทาผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อน
4. เป้าหมาย
4.๑ ปลูกต้นไม้ในที่สาธารณประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ต่อเนื่องทุกปี
4.๒ ประชาชน ๑๑ หมู่บ้าน

-325. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดประชุมหารือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกาหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม
5.2 จัดทาโครงการและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.๓ จัดเวทีให้ความรู้ระดมความคิดเห็นและจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจาชุมชน
5.๔ ประชาสัมพันธ์โครงการให้แกนนาชุมชน แจ้งข้อมูลโครงการให้ราษฎรในชุมชนทราบถึงโครงการ/
กิจกรรม
5.๕ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ และมอบกล้าไม้ให้ราษฎรนาไปปลูกในที่หัวไร่ปลายนาหรือ
พื้นที่ว่างเปล่า
5.6 สรุปผลและรายงานผลการดาเนินโครงการ
6. งบประมาณ
งบประมาณ จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
7.๑ หน่วยงานหลัก ส่วนงานสวัสดิการสังคมและชุมชน
7.๒ หน่วยงานรอง กองช่าง สานักปลัด กองคลัง
8. สถานที่ดาเนินการ
8.๑ จัดเวทีให้ความรู้ระดมความคิดเห็นแกนนาที่ห้องประชุมสานักงานเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
8.๒ พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในชุมชน และพื้นที่หัวไร่ปลายนา ภายในเขตพื้นที่ตาบลหว้านใหญ่ อาเภอ
หว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
9. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔)
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.๑ ประชาชนได้ร่วมกันสานต่อพระราชปณิธาน ในหลวง ร.๙
10.๒ ประชาชนได้ร่วมกัน ปลูกป่าและดูแลรักษาต้นไม้
10.3 ประชาชนมีจิตสานึกและความรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.4 พื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ตาบลหว้านใหญ่เพิ่มขึ้น
10.๕ ปัญหาการบุกรุก ยึดครองที่ดินสาธารณประโยชน์ลดลง
10.๖ มีเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
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1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1.2.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
ลาดับที่ 11
1.ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
2.หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองให้ชัดเจน
รวมถึงการกระจายอานาจด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ และการจัดเก็บรายได้ เป็นนโยบายหลัก ในการ
นาไปสู่การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น ฉะนั้นเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและกระตุ้นให้ประชาชน เข้ามามีส่วน
ร่วมในการชาระภาษีต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถขับเคลื่อนในกระบวนการต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชน ชุมชนในเขตพื้นที่ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านการ ชาระภาษี จึงเป็นเรื่อง
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ จึงได้จัดทาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้ โดยการออกพื้ นที่บริการประชาชนในการจัดเก็บภาษี/ ประชาสัมพั นธ์การจัดเก็บ ภาษี ของ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการชาระภาษี อีกทั้ง ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ได้รับรู้ช่องทางในการดาเนินการชาระภาษีต่าง ๆ และยังส่งผลให้เกิดความเข้าใจอันดีและเต็มใจที่จะชาระภาษี
และค่าธรรมเนียมต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
3.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
3.2 เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้โดยสามารถจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมได้อย่างทั่วถึง
3.3 เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการชาระภาษี
3.4 เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารและระยะเวลาในการชาระภาษี
๓.5 เพื่อให้ประชาชนมีทัศนคติและภาพพจน์ที่ดีต่อเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
4. เป้าหมาย
ประชาชนผู้มีที่ดินในครอบครอง ผู้ประกอบการค้า สถานบริการต่างๆ ในเขตเทศบาลตาบลหว้าน
ใหญ่
5.พื้นที่ดาเนินการ
เขตพื้นที่ตาบลหว้านใหญ่/เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
6.วิธีดาเนินการ
๖.๑ จัดทาโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ
๖.๒ จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ในลักษณะต่าง ๆ เช่น ประกาศการชาระภาษี การจัดทาแผ่นพับ
การจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเสียภาษี ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และ
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
๖.๓ ประสานกับ กานัน/ผู้ใหญ่บ้านในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่อยู่ในข่ายที่ต้องชาระภาษี ทราบ
โดยทั่วถึงกัน
6.4 การออกพื้นที่บริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมตามตารางที่กาหนด
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4 ปี (งบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8.งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10.ผลลัพธ์
๑๐.๑ ประชาชนได้รับข่าวสารเป็นปัจจุบัน
๑๐.๒ จัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมได้อย่างทั่วถึง
๑๐.๓ เกิดความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการแก่ประชาชน
10.4 มีผู้มาชาระภาษีมากขึ้น
10.5 ทาให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชน
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1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1.2.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (จานวน 1
โครงการ ลาดับที่ 12)
ลาดับที่ 12
1. ชื่อโครงการ : โครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ชุมชนเข้าถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เป็นเวลาเกือบ ๒๐ ปีแล้ว ที่คนไทยรู้จัก “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ “พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว”พระราชทานเป็นแนวทางในการนาพาประเทศไทยให้ข้ามพ้นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อ
ปี 2540 หรือ “วิกฤตต้มยากุ้ง” จนหลายภาคส่วนน้อมนาหลักปรัชญานี้ไปเป็นแนวทางปฏิบัติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงเปรียบเทียบ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เหมือน “เสาเข็ม” ถ้าจะให้มั่นคงต้องมีเสาเข็ม แต่
เสาเข็มอยู่ใต้ดิน เพราะฉะนั้นไม่มีใครเห็น จะลืมเกี่ยวกับบทบาทของเสาเข็ม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็เหมือน
เสาเข็ม ที่เป็นรากฐานแห่งความมั่นคง แต่มองไม่เห็น ถ้าพื้นฐานคนไม่มีความอยู่ดีกินดีตามอัตภาพแล้ว ไป
สร้างอะไรที่ใหญ่โตบนสิ่งที่ไม่มีพื้นฐานที่มั่นคง จะล้มลงมาง่าย สิ่งที่จะมาลดความเสี่ยง ทาให้รากฐานมั่นคง ไม่
ล้มลงง่าย คือ การมีความคิดแบบพอเพียง ไม่โลภ และมีความรู้คู่คุณธรรม ถึงแม้คนทั่วไปจะคุ้นเคยและรู้จักกับ
คาว่า เศรษฐกิจพอเพียง แต่ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนนาไปสู่การปฏิบัติ เพื่อ
สร้างรากฐานความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวได้ เพราะถ้าเข้าดีเอ็นเอ จะปฏิเสธการซื้อหรืออะไรที่ฟุ่มเฟือย
เกินไป เวลาเกิดความโลภขึ้นมา จะสกัดได้ โดยไม่จาเป็นต้องเอาสมองไปตัด หัวใจของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจาก
ไม่โลภ ต้องมีความรู้คู่คุณธรรม มีผู้นาที่ดีเป็นโรลโมเดล และเอา 3 หลักไปใช้คือ พอประมาณ ไม่สุดโต่ง มีเหตุมีผล
และมีภูมิคุ้มกันที่ดี” ซึ่ง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ” ทรงเป็น “แบบอย่างที่ดี” ในเรื่องนี้ พระองค์ทรงเป็น
แรงบันดาลใจ พระจริยวัตรต่างๆ ที่พวกเรารู้อยู่แล้ว อย่างเรื่องยาสีฟัน รองพระบาท พระองค์ทรงเป็นอย่างนั้น
จริงๆ ทรงเป็นปราชญ์ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนัก ทรงสนพระทัยทุกเรื่องที่เป็นเรื่องของประชาชน ดั่ง
พระปฐมบรมราชโองการที่ทรงปฏิบัติมาตลอด 70 ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตาบลหว้านใหญ่ เข้าถึงและสามารถนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ จึงจัดทาโครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ชุมชน
เข้าถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมา โดยมุ่งหวังว่าประชาชนภายในเขตพื้นที่จะตระหนัก และเกิดการ
เรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง มี การดาเนิน ชีวิตให้อ ยู่อย่ างพอประมาณตน เดิน ทางสายกลาง มี ความพอดีและ
พอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกต่างๆ โดยใช้ปัจจัยด้านพื้นฐานในการ
ดาเนินชีวิตที่ประชาชนโดยทั่วไปใช้ในการบริโภค มีการส่งเสริมให้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าในบริเวณบ้าน รั้วรอบบ้าน
ปลูกพืชประเภทพืชสมุนไพร เครื่องเทศ และล้มลุกต่างๆ ไว้ บริโภค เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ กระชาย โหระพา มะนาว
มะกรูด ฯลฯ ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว และเป็นการสร้างกิจกรรมนันทนาการ เป็นการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่า สร้างความรักสามัคคี พัฒนาความผูกพันในครอบครัวมากยิ่งขึ้น
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3.๑ เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปในตาบลหว้านใหญ่ นาหลักการของความพอเพียง ความพอดี
ไปใช้ในชีวิตประจาวัน ใช้ชีวิตอย่างรอบครอบ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มี
คุณค่า เกิดรายได้
3.๒ เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไป สานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงถึงความห่วงใย
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
3.๓ เพื่อเป็นการรวมกลุ่มการจัดชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็ง
4. เป้าหมาย
ประชาชนตาบลหว้านใหญ่ จานวน ๘๐ คน
5. สถานที่ดาเนินการ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านนาแพง หมู่ ๑๑ ตาบลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดหาร
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ – กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑
7. วิธีดาเนินการ
7.๑ ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกาหนดกิจกรรม/โครงการ
7.๒ จัดทาโครงการเพื่อขอรับการพิจารณา
7.๓ ดาเนินงานตามโครงการ
-จัดอบรมสัมมนา เศรษฐกิจพอเพียง
-ศึกษาดูงานครอบครัวเกษตรกรต้นแบบ
7.๔ สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
8. งบประมาณ
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนสวัสดิการสังคม สานักปลัด เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.๑ ประชาชนโดยทั่วไปในตาบลหว้านใหญ่ มีการใช้ชีวิตประจาวันตามหลักการของความ
พอเพี ย ง ความรอบครอบ ไม่ ฟุ่ ม เฟื อ ย ใช้ ชี วิ ต ในความไม่ ป ระมาท ใช้ ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ให้ เกิ ด ประโยชน์ มี
คุณค่า เกิดรายได้
10.๒ ประชาชนโดยทั่วไป สานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงถึงความห่วงใย ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10.๓ ประชาชนสามารถผลิตอาหารปลอดภัยไว้บริโภคเอง
10.๔ ประชาชนภายในเขตพื้นที่สามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือน
10.๕ ประชาชนรวมกลุ่มจัดการชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็ง
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1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
1.3.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต (จานวน 1 โครงการ ลาดับที่
13)
ลาดับที่ 13
1.ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา(วันพระเดือนละครั้ง)
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาจึงได้นาหลักคาสอนของพระพุทธเจ้า มาเป็นหลัก
สาคัญในการดารงชีวิตทาให้คนไทยสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนับตั้งแต่บรรพชนโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางใน
การจัดงานต่างๆ ทั้งทางด้านสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและอื่น ๆวัดจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน
และมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตหลายประการ ทั้งในด้านอุปนิสัย สังคมและประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิต
ดั้ง เดิม ของสั งคมไทยในอดี ต พุ ท ธศาสนิ ก ชนนิ ย มไปวัด เพื่ อ ท าบุ ญ ตั กบาตรถวายภั ตตาหารอาหารแด่ พ ระสงฆ์
สมาทานศี ล (รั บ ศี ล )ฟั ง พระธรรมเทศนาและบ าเพ็ ญ ทาน รั ก ษาศี ล เจริ ญ จิ ต ภาวนา ที่ วั ด สั ง คมไทยจึ ง มี
พระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจที่สาคัญเป็นหนึ่งในสามสถาบันหลัก
ดังนั้นเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ เห็นว่าการทาบุญทุกวันพระเป็นวัฒนธรรมที่งดงามที่ควรสืบทอด
และส่งเสริมให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไปจึงได้จัดโครงการสืบสานวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา(วันพระเดือนละ
ครั้ง)
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็กและเยาวชน บุคลากร และประชาชนทั่วไปในตาบลหว้านใหญ่ได้มีโอกาสทาบุญใน
วันธรรมสวนะได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะใกล้ชิดพระรัตนตรัยเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมคาสอนทางศาสนาสามารถ
นาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
4.เป้าหมาย
4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
4.1.1เด็กและเยาวชน บุคลากร ประชาชนทั่วไปในตาบลเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ100 คน
4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
4.2.1เด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการทาบุญทุกวันพระ
4.2.2ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้มีการปฏิบัติธรรมฝึกฝนจิตใจให้มีความสุขที่อิ่มใจใน
ธรรมและส่งเสริมด้านศีลธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นกับหมู่ชาวพุทธด้วยกัน
5. วิธีดาเนินการ
5.1 การวางแผน
- นัดหมายผู้รับผิดชอบเพื่อประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน/เตรียมงาน
- ร่างโครงการ
-เสนอโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
-แบ่ง/มอบหมายหน้าที่/สารวจพื้นที่, จัดเตรียมเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์,ติดต่อประสานงาน
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-ประชาสัมพันธ์โครงการ
- เตรียมงาน
- ดาเนินโครงการตามกาหนดการ
- ทาบุญถวายภัตราหารเพล
- ฟังพระธรรมเทศนา
5.3 การตรวจสอบ
-ประเมินโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการ(แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ)
5.4 การปรับปรุงและพัฒนา
-รวบข้อมูลและสรุปผลการประเมิน (จากแบบสอบถาม)
-รวบรวมข้อมูลและสรุปปัญหา/ข้อเสนอแนะอุปสรรค(จากแบบสอบถาม)
-สรุปผลการดาเนินโครงการเพื่อให้ชุมชนทราบ
6. สถานที่ดาเนินการ
วัดป่าวิเวก ตาบลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
9. รายละเอียดงบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.๑.เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน สังคม มีความสงบและสันติสุขเพิ่มมากขึ้น
10.๒.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน บุคลากร ประชาชนและพุทธศาสนิกชน สามารถดารง
ชีวิตประจาวันในสังคมได้อย่างมีความสุขเพิ่มมากขึ้น
10.๓.วัดได้เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนพระภิกษุสงฆ์ได้ทาหน้าที่เป็นผู้นาทางจิตใจและได้
ประกอบกิจกรรมทางพุทธทางศาสนาได้มากยิ่งขึ้น

-39มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
1.3.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต (จานวน 2 โครงการ ลาดับที่ 14-15)
ลาดับที่ 14
1.ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลาย
มากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ยังส่งผล
ถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบ
วินัย ซึ่งทาให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหา ต้องขาดความมั่นคงจนเกิด
ปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมา เช่น สาหรับเด็กและเยาวชน ได้แก่ ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ปัญหาการ
แพร่ ร ะบาดของยาเสพติ ด ปั ญ หาการมี เพศสั ม พั น ธ์ ในวั ย เรี ย น ปั ญ หาการติ ด เกมส์ ส าหรั บ ประชาชน
ทั่วไป ได้แก่ปัญหาการทางานที่ไม่มีความสุข ปัญหาความสามัคคีในองค์กร เป็นต้น
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ได้เห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว และได้ดาเนินการส่งเสริม
และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็กและเยาวชน มาตั้งแต่
ปี ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน ได้เล็งเห็นว่าวิธีการจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น จะต้องอาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม
ตามหลักพระพุทธศาสนา ทาให้เกิดสมาธิและสติปัญ ญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกปฏิบัติธรรมในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน กลุ่มข้าราชการและพนั กงาน กลุ่มผู้สูงอายุและสตรี จะช่วยทาให้มีจิตใจพื้นฐานที่โอบอ้อมอารี มี
เมตตากรุณา และมีคุณธรรม ซึ่งจะทาให้พื้นฐานทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม ย่อมส่งผลให้เด็ก
และเยาวเป็นคนดี และสามารถแก้ปัญหาสังคมได้ และทาให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ จึงเห็นสมควรที่จะดาเนินโครงการดังกล่าวต่อเนื่องให้ครอบคลุม
เด็กและเยาวชนทุก คนในสังคม ประกอบกับนโยบายของรัฐ ที่ต้องการส่ งเสริมเด็ กและเยาวชนให้ มีความรัก
สามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐมีศักยภาพในการ
ทางานอย่างสูงสุด ทางานอย่างมีความสุข ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งในโครงการได้
สอดแทรกเรื่อ งดังกล่ าว เข้ าในหลัก สู ตรโดยการปลูก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริย ธรรม ส่ ง เสริม และพั ฒ นาให้ เด็ กและ
เยาวชน ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพและเป็นพลัง ของ
แผ่นดินที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ และ
กระแสพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงขอเสนอโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็กและ
เยาวชน ในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีทัศนคติที่ดีต่อ
การทางาน เกิดทักษะในการทางานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ สตรี ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

-404. เป้าหมาย
- ด้านปริมาณ
กลุ่มเด็กและเยาวชน ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ในเขตพื้นที่ตาบลหว้าน
ใหญ่
- ด้านคุณภาพ
กลุ่มเด็กและเยาวชน ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม
สามารถแก้ปัญหาชีวิตโดยนาธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดทักษะในการอยู่
ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข
5. ระยะเวลาดาเนินการโครงการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 -2564)
6. สถานที่ฝึกอบรม
หอประชุมโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
7. รายละเอียดงบประมาณ
งบประมาณ จานวน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
9.วิธีการดาเนินงาน
๑. เตรียมการในการดาเนินการจัดงาน
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดาเนินการ
๓. ดาเนินงาน
๔. สรุปผลการดาเนินงานและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กและเยาวชน ทาให้เด็กและเยาวชนของชาติตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
นาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิต ประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลของชาติให้มี
คุณธรรมจริยธรรมและมีประสิทธิภาพอันเป็นปัจจัยในการพัฒนาประเทศให้เกิดประสิทธิผล

-41มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
1.3.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
ลาดับที่ 15
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม เป็นผู้นาด้านจิตอาสา ห่างไกลยาเสพติด
2.หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันการแพร่หลายของยาเสพติดระบาดในหมู่เด็กและเยาวชน ทั้งในโรงเรียน และชุมชน
เป็น ปัญ หาสังคมอย่างหนึ่งที่ เริ่ม ทวีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบให้แบบแผนการด าเนิ นชีวิตของเด็ก และ
เยาวชนเปลี่ยนไปเพราะการแพร่ระบาดของยาเสพติด ที่เกิดจากความคึกคะนองและความต้องการเป็นที่ยอมรับ
ของกลุ่มเพื่อน เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่าง ๆ ที่กาลังระบาดในโรงเรียน และชุมชน จึงจาเป็น
จะต้องมีแกนนาที่มีบทบาทสาคัญในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด และแก้ไขปัญหาของยา
เสพติดไม่ให้ระบาด ซึ่งอาจจะมีหรือมีอยู่แล้ว ให้บรรเทาและหมดไป โดยมุ่งเน้นที่ในโรงเรียน และชุมชน ตลอดจน
ปลูกฝังแนวคิดเพื่อเป็นเกราะป้องกันยาเสพติด
ดังนั้นเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ จึงจัดโครงการอบรมเยาวชนส่งเสริ มคุณธรรม เป็นผู้นาด้านจิต
อาสาห่างไกลยาเสพติด สาหรับเด็กนักเรียนและเยาวชนตาบลหว้านใหญ่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดไปสู่เด็กและเยาวชนและเพื่อปลูกฝังให้เห็นถึงปัญหาและโทษภัยของยาเสพติด ไม่ไปยุ่งเกี่ยวในฐานะผู้เสพและ
ผู้ค้าสามารถนาความรู้ที่ได้จากโครงการอบรมไปเผยแพร่สู่นักเรียนในโรงเรียน ชุมชน และบุคคลใกล้ชิดได้ เพื่อ
เป็นการสานต่อภารกิจในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสกัดกั้นไม่ให้นักเรียน เยาวชน ในเขตตาบลหว้านใหญ่และคนในชุมชนใกล้เคียงยุ่ง
เกี่ยวกับ ยาเสพติด
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่ม
นักเรียน เยาวชนและคนในชุมชน
3. เพื่อให้นักเรียน เยาวชน และคนในชุมชน ในเขตตาบลหว้านใหญ่ตระหนักถึงโทษและ
อันตรายของยาเสพติดที่กาลังระบาดในปัจจุบัน
4. เพื่อให้นักเรียน เยาวชน และคนในชุมชนตาบลหว้านใหญ่ สามารถนาความรู้ที่ได้จาก
โครงการไปเผยแพร่สู่นักเรียนในโรงเรียน ชุมชน และบุคคลใกล้ชิดได้
4. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนและเยาวชนในเขตตาบลหว้านใหญ่ จานวน 250 คน ได้เข้าร่วมโครงการอบรม
เยาวชนส่งเสริมคุณธรรมเป็นผู้นาด้านจิตอาสา ห่างไกลยาเสพติด
5. สถานที่ดาเนินการ
หอประชุมโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
6. ระยะเวลาในการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 -2564)

-427. วิธีดาเนินการ
๑. เตรียมการในการดาเนินการจัดงาน
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดาเนินการ
๓. ดาเนินงาน
๔. สรุปผลการดาเนินงานและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
8. รายละเอียดงบประมาณ
งบประมาณ จานวน ๖๙,๐๐๐.- บาท (หกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน เยาวชน และคนในชุมชนเขตตาบลหว้านใหญ่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
2. นักเรียน เยาวชนและคนในชุมชนเขตตาบลหว้านใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน
ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติด และสามารถนาไปเผยแพร่ในโรงเรียน ชุมชน และบุคคลใกล้ชิดได้

-43มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
1.3.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ (จานวน 1 โครงการ ลาดับที่ 16)
ลาดับที่ 16
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทาลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญ หาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคม
ต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนตาบล เมืองพัทยา และเทศบาลตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การ
สังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญ ญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้
เป็นคนที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สัง คมและสติปั ญ ญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กาหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและ
จัดตั้ง แหล่ง เรียนรู้ต ลอดชี วิตทุก รูปแบบ ดั ง นั้น เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ พิจารณาเห็ นความสาคัญ ของปั ญ หา
ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ขึ้น เพื่อเป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สาคัญ ที่ทาให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริต คอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุดโดยการปลูกฝังจิตสานึกให้เด็กและเยาวชน
รักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดย
ชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสานึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และคานึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อ
ตัวเองในการกระทาใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต
3.2เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและ
การโกงทุกรูปแบบ
3.3 เพื่ อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน
เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลหว้านใหญ่จานวน 10๐ คน
เชิงคุณ ภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนา
ความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข

-445. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดาเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
6. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
7. งบประมาณดาเนินการ
จานวน ๑๐,๐๐๐บาท
8. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ
10.3 เด็ ก และเยาวชนมีจิ ต สาธารณะ และพร้อ มที่ จ ะเสีย สละประโยชน์ ส่ วนตน เพื่ อ รักษา
ประโยชน์ส่วนรวม

-45มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร (จานวน 1 โครงการ ลาดับที่ 17)
ลาดับที่ 17
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตาบลหว้านใหญ่”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศ
ที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่ง
การที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ
ตามหลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น และเป็นกลไก
หนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน
รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้อ งถิ่ น และส่ งเสริม ให้อ งค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่ น เป็น หน่ วยงานหลักในการจัดทาบริการ
สาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญ หาในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ไ ด้
สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณ ธรรม จริยธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทางานราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้วเรื่องในทานองเดียวกันนี้
ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทางานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทางานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจานวนมาก และมากกว่าคนทางานในหน่วยราชการอื่นๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทางานใน
ท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทางานใน
ท้องถิ่นจะใช้อานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทางานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่า
ของความเสียหายของรัฐ

-46ที่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการ
ทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแสดงเจตจานงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็น รูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหาราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิ ดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรตนเองให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยการจัดทาแผนป้องกันการทุจริตของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1
ครั้ง
4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ 4 ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ สานักงานเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตาบลหว้าน
ใหญ่
6.2 จัดประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
6.4 ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
6.5 จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
6.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ 4 ปี จานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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๒.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน (จานวน 3 โครงการ ลาดับที่
18-20)
ลาดับที่ 18
1. ชื่อโครงการ : มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
เป็ น บุ ค ลากรที่ มี ค วามส าคั ญ ต่อ องค์ ก รโดยการขับ เคลื่ อ นการพั ฒ นางานของเทศบาลให้ มี ศัก ยภาพ โดยมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพั ฒนาขององค์กรจะบรรลุผลต้องเริ่มจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการทางานที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทางานได้ ด้านการพัฒนาระบบ
บริห ารให้ มีป ระสิท ธิภ าพ เป็น ธรรม เพื่ อน าไปสู่ก ารสร้างมาตรฐานความโปร่ ง ใส และการให้ บริ การที่ ธรรม
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริง
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กาหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6
ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของเทศบาล ลงวั น ที่ 25
พฤศจิกายน 2545
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการทางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้
3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านงานบริหารงาน
บุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คน
ดี คนเก่งเข้ามาทางาน
4. เป้าหมาย
จัดทามาตรการด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาล จานวน 1 มาตรการ
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เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย เลื่อนระดับ/เลื่อน
ตาแหน่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545
6.2 นาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากาหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการบริหารงานบุคคล
6.4 ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดาเนินงานบริหารงานบุคคล
7. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
- มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล จานวน 1 มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90%
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ากว่าระดับ 3
- การบิหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส และสามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้
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๒.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
ลาดับที่ 19
1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็น
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบั ญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้อง
ทาอีกมากมายในการบริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลนั้ น
มักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมากมายไปอยู่รวมกับฝ่าย
บริหาร ไม่มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับสานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการบริการ ทาให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชน
ไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง จากการกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กาหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา
6 และมาตรา 37 ที่กาหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์ของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรั ฐ ไม่มี ขั้ นตอนการปฏิ บัติ งานเกิ นความจาเป็น ประชาชนได้ รับ การอ านวยความสะดวก และได้ รับ การ
ตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา
48(2) เตรส ที่กาหนดให้นายกเทศมนตรีมีอานาจในการสั่งการ อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล
มาตรา 48 สัตตรส กาหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอานาจมอบหมายการ
ปฏิ บัติ ราชการให้ แก่รองนายกเทศมนตรีที่ไ ด้รับ แต่ ง ตั้ง ในการสั่ งการหรือ ปฏิ บั ติราชการของนายกเทศมนตรี
มาตรา 48 เอกูนวีสติ กาหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญ ชาพนังกานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจาก
นายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอานาจหน้าที่
อื่นตามที่มีกฎหมายกาหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย ประกอบกับประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัด
มุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน
2545
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึง จาเป็นต้องมี
มาตรการการมอบอานาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น

-503. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.3 เพื่อป้องกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
3.4 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
4. เป้าหมาย
จัดทาหนังสือ/คาสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาหนังสือ/คาสั่งมอบหมายงานในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ
6.2 จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ
6.3 จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมาย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
-มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน
ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส และสามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้
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๒.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
ลาดับที่ 20
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน
2. หลักการและเหตุผล
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีตาบลหว้านใหญ่ได้ให้ความสาคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลาดับต้น ๆ ของเรื่องบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพนิจ
ของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลง
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์ การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 19
มกราคม 2559 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ ยวกั บ หลัก เกณฑ์ และวิธีก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานเทศบาล พ.ศ. 2559 ลงวัน ที่ 19
มกราคม 2559 ได้กาหนดให้นายกเทศมนตรีแต่ง ตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจางประจา ตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ด้วย
เหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้
4. เป้าหมาย
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจา
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล โดยแต่งตั้ง
ปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ และให้พนักงาน
เทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.2 แต่ง ตั้งคณะกรรมการพิ จ ารณาการเลื่ อนขั้ นเงิน เดื อนของพนั ก งานเทศบาล โดยประกอบด้ว ย
ประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ และให้พนักงานที่รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล เพื่อพิจารณา
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้

-526.4 คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเสนอผลการพิจารณา
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
6.5 คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2559
ลงวันที่ 19 มกราคม 2559
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
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๒.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด (จานวน 3 โครงการ ลาดับที่ 21-24)
ลาดับที่ 21
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่ อให้ก ารบั นทึ กบั ญ ชี การจัด ทาทะเบีย นคุ มเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองท้อ งถิ่น เป็ น
แนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลตาบลหว้านใหญ่จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิ บั ติ ท าให้ เกิ ด ความคุ้ ม ค่ า และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพลดข้ อ ผิ ด พลาดในการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ตามเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และดาเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สาคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทาตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความ
จาเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
5. พื้นที่ดาเนินการ
กองคลัง เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
6. วิธีการดาเนินการ
จัดทาทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10 ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ

-54มิติที่ 2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.2 การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง
ลาดับที่ 22
1. ชื่อโครงการ :โครงการการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ
2.หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกาหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
และการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร
3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
3.6 เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้อานวยการกองคลัง
4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
6.2 จาแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจานวนโครงการและร้อยละของจานวน
งบประมาณ
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ

-557. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 )
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาวางแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน
10.4การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น

-56มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
๒.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
ลาดับที่ 23
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2548
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพี่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ซ้อน
3.3 เพื่อให้การป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
งานในการจัดหาพัสดุ
6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อน
10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้

-57มิติที่ 2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.2 การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง
ลาดับที่ 24
1. ชื่อโครงการ: โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
2.หลักการและเหตุผล
เนื่องจากเทศบาลตาบลหว้านใหญ่มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการ
จัดทาบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กาหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ประกอบกับมาตรา 50 (9) ทีกาหนดให้เทศบาลมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่เทศบาล
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 23 ที่กาหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการดาเนินการ
โดยเปิดเผยและเที่ยงธรรมโดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง ของ
เทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆของเทศบาล
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

-584.เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
9) พ.ศ. 2553 จานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้
สาย
5.พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
6.วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่
ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น
7.ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8.งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9.ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
-เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้

-59มิติที่ 2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อ ให้เกิดความพึ ง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ(จานวน 1 กิจกรรม 1 มาตรการ ลาดับ 25-26)
ลาดับที่ 25
1. ชื่อ โครงการ :กิจกรรมการจัด บริก ารสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่ อ ให้ เกิ ดความพึ งพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่บริหารจัดการโดยการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และให้ ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิ จการบ้านเมืองที่ ดี โดน
ดาเนิ น การจัด ตั้ งศู น ย์บ ริก ารร่ว มหรื อ ศู น ย์ บ ริก ารเบ็ ด เสร็ จ ณ จุด เดี ย ว ( One Stop Service) ณ ส านั ก งาน
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูล ยื่นคาขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่
เป็นอานาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลตาบล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการดาเนินการให้ประชาชน
ผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพื่ อให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่าง
ศูน ย์ บ ริ ก ารร่ วมกั บ หน่ ว ยงานเจ้า ของเรื่อ ง ทั้ ง ในด้ านเอกสาร การส่ ง ต่ อ งาน ระบบการรับ เงิน และก าหนด
ระยะเวลาด าเนิ น การของแต่ ละกระบวนงาน ใช้ ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศช่ วยอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน จัดสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออานวยความสะดวกแก่
ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
นอกจากนี้ เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์ มาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า,
ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ํา, ด้านน้ําเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒ นาเด็กและเยาวชน, ด้านการ
ส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี , ด้านการส่งเสริมอาชีพ , ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย , ด้านการส่ง เสริมศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,
ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่ง ด่วนของรัฐบาล (การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแต่แหล่งกาเนิดการจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจ คานึงถึงการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความ
โปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็น
มาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ป ระชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย ดาเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ

-605. พื้นที่ดาเนินการทุกสานัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ดาเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า , ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ
ระบายน้ํา, ด้ านน้ําเพื่ อการบริโภค, ด้านการพั ฒ นาเด็ กและเยาวชน, ด้านการส่ง เสริมกี ฬา, ด้านการส่ง เสริ ม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี , ด้านการส่งเสริม
อาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้าน
การส่ ง เสริม การท่ อ งเที่ ย ว, ด้า นการจั ดการทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ สิ่ ง แวดล้ อม, ด้ านศึ กษา และด้ านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกาเนิด การ
จัดการน้าเสียแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่)
6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดาเนินกิจกรรม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ
10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน

-61มิติที่ 2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ลาดับที่ 26
1. ชื่อโครงการ :มาตรการ “การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน”
2. หลักการและเหตุผล
จากบทบัญ ญัติแห่งพระราชบัญ ญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
ส่วนที่ 3เรื่องอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลมาตรา 50 เทศบาลตาบลมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและมาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขต
เทศบาลตาบล
1. จัดให้มีน้าสะอาดหรือน้าประปา
2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
3. ให้มีตลาดท่าเทียบเรือและท่าข้าม
4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
5. บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
6. ให้มีและบารุงสถาน
7. คุ้มครองดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. บารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญหาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจาเป็น
และสมควร
ตามบทบาทภารกิจของส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550
พระราชบัญ ญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 พระราชบัญ ญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0892.4/ว 435ลง
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 กาหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายภารกิจโดยจัดทาคู่มือกาหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่มีเป้าประสงค์ในการนามาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ได้มาใช้ใน
การปรับปรุงแก้ไขส่งเสริมพัฒนาขยายหรือยุติการดาเนินการซึ่งบ่งชี้ว่ากระบวนการวิธีการจัดทาแผนหรือโครงการ
นั้ น ผลเป็ น อย่ างไรน าไปสู่ ค วามส าเร็ จ บรรลุ ต ามเป้ า หมายวั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ ไม่ เพี ย งใดคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน
(Operating Manual) เป็ น เครื่อ งมือ ที่สาคั ญ ประการหนึ่ ง ในการท างานทั้ ง กับ หัวหน้ างานและผู้ป ฏิ บัติ งานใน
หน่วยงานจัดทาขึ้นไว้เพื่อจัดทารายละเอียดของการทางานในหน่วยงานออกมาเป็นระบบและครบถ้วน

-623. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานได้มีโอกาสทบทวนภาระหน้าที่ของหน่วยงานของตนว่ายังคงมุง่ ต่อจุด
สาเร็จขององค์การโดยสมบูรณ์อยู่หรือไม่เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นอาจทาให้หน่วยงานต้อง
ให้ความสาคัญแก่ภาระบางอย่างมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทา/กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุดสาเร็จของการทางานของ
แต่ละงานออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้การทางานเกิดประโยชน์ต่อองค์การโดยส่วนรวมสูงสุดและเพื่อใช้
มาตรฐานการทางาน/จุดสาเร็จของงานนี้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไปด้วย
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบความคาดหวัง
อย่างชัดแจ้งว่าการทางานในจุดนั้นๆผู้บังคับบัญ ชาจะวัดความสาเร็จของการทางานในเรื่องใดบ้างซึ่งย่อมทาให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับวิธีการทางานและเป้าหมายการทางานให้ตรงตามที่หน่วยงานต้องการได้และส่งผลให้เกิด
การยอมรับผลการประเมินฯมากยิ่งขึ้นเพราะทุกคนรู้ล่วงหน้าแล้วว่าทางานอย่างไรจึงจะถือได้ว่ามีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้อ งกับ นโยบายวิสัยทั ศน์ภารกิจและเป้าหมายขององค์กรเพื่อให้
หัวหน้าหน่วยงานสามารถมองเห็น ศักยภาพของพนั กงานเนื่ องจากการทางานทุ กหน้าที่มีจุดวัดความสาเร็จที่
แน่นอนเดิ่นชัดหัวหน้างานจึงสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. เป้าหมาย/ผลผลิตบุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
5. พื้นที่ดาเนินการเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
6. วิธีดาเนินการ
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
2. จัดทา (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงาน
3. ตรวจสอบความถูกต้อง
4. จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
5. แจกจ่ายให้บุคลากร
7. ระยะเวลาดาเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนินการไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการสานักปลัดเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทาการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (จานวน 1 โครงการ ลาดับที่ 27)
ลาดับที่ 27
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 52 กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ ยวกั บ การลดขั้น ตอนการปฏิ บั ติ งานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้ องการของประชาชน
ตลอดจนจัดให้มีการรับ ฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริก าร เพื่ อปรับปรุง การบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดาเนินการคามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น
เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และตอบสนนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีการประเมินไม่ต่ากว่าปีที่ผ่านมา
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ จึงได้ จัดทาโครงการปรับปรุงกระบวนการทางานหรือลดขั้นตอนการทางานหรือการ
บริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอานาจหน้าทีของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลดขัน้ ตอนการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกและตอบวนองความต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทางานของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ให้สั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่ตาบลหว้านใหญ่
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
4.5 ผู้บังคับบัญ ชามอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญ าต การอนุมั ติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

-646. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุ ม คณะกรรมการเพื่ อ สารวจงานบริ การที่ อ งค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ต้ องปฏิ บั ติ
ปรับปรุง ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอานาจกรตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกเทศมนตรีมอบอานาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
พร้อมทั้งจัดทาแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนาผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหาร
ทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สานัก ในเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ท าให้ ภ าพลั ก ษณ์ ข องเทศบาลตาบลหว้ านใหญ่ เปลี่ย นไปในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น และท าให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.3.2 มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือการดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จานวน 2 โครงการ ลาดับที่ 28-29)
ลาดับที่ 28
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ภายในองค์กร
นั้น ก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสาคัญ
คุณสมบั ติ ความรู้ ความสามารถในการที่ จะดาเนินการเรื่องนั้น เป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม
เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
ดังนั้น การดาเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่
การบริ ห ารราชการต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสินใจ การ
อานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่ง
เป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ภายใต้กรอบอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
กาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร
ปลัดเทศบาลหรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดาเนินการออกคาสั่งฯ
6.3 สาเนาคาสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนที่ได้รับ
มอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกส่วนราชการ เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว
ตลอดจนการอานวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.3.2 มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือการดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลาดับที่ 29
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบหมายอานาจของนายกเทศมนตรี
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอานาจหน้าที่
ของนายกเทศมนตรี ไ ว้ ห ลายประการ รวมทั้ ง มี ก ฎหมายอื่ น อี ก หลายฉบั บ ที่ บั ญ ญั ติ อ านาจหน้ า ที่ ข อง
นายกเทศมนตรีเอาไว้ การที่นายกเทศมนตรีจะดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจจะทาให้เกิดช่องว่าง
ในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาล
ต าบลหว้ า นใหญ่ จึ ง ได้ ก าหนดมาตรการให้ มี ก ารมอบอ านาจของนายกเทศมนตรี ให้ ร อ งนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การใช้ดุลพินิจต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่
4. เป้าหมาย
มีการมอบอานาจของนายกเทศมนตรีอย่างน้อย 3 เรื่อง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา
6.2 ทาหนังสือ/ออกคาสั่งมอบอานาจหน้าที่ให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการ
แทน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดาเนินการแล้วเสร็จ
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2.4 การเชิ ด ชู เกี ย รติ แ ก่ ห น่ ว ยงาน/บุ ค คลในการด าเนิ น กิ จ การ การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ตนให้ เป็ น ที่
ประจักษ์
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม (จานวน 1 โครงการ ลาดับที่
30)
ลาดับที่ 30
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นทีป่ ระจักษ์
2. หลักการและเหตุผล
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม ทาให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนใน
สั ง คม สร้ า งแบบอย่ า งที่ ดี แ ก่ ค นรุ่ น หลั ง เทศบาลต าบลหว้ า นใหญ่ จึ ง จั ด ให้ มี ก ารยกย่ อ ง เชิ ด ชู เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทาความดี ประพฤติปฏิบัติดี ขยันหมั่นเพียร มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น และดารงตนตามหลัก
เศรษฐกิ จพอเพีย ง เพื่อ เป็น การส่งเสริมสร้างขวัญ และก าลั งใจแก่ค นดีเหล่านั้น ให้ ร่วมกัน สร้างสรรค์ สังคมที่ มี
คุณ ธรรม จริย ธรรม ตลอดจนเป็ น แบบอย่ าง เพื่ อ ปลุ ก กระแสการสร้า งสั ง คมแห่ ง ความดีอ ย่ า งเป็ น รูป ธ รรม
เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสาคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
3.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี
อันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นประจาทุกปี อย่าง
น้อยปีละ 2 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มี การเผยแพร่ ประชาสั มพั น ธ์ยกย่ องเชิ ดชูเกี ยรติ บุค คล ที่ป ระพฤติ ปฏิ บั ติตนให้ เป็ น ที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสาร เว็บไซต์ สื่อสังคม(Social Media) ของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดาเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคูณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี (จานวน 1 โครงการ ลาดับที่
31)
ลาดับที่ 31
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนด
ดัชนี ในการประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒ นธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งต่าง ๆ ที่เอื้อให้
เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรม
ขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึง
ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็น
สิ่งที่ยากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งที่สาคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ย นแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กร
ที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะ
ส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศ เกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตทุกรูปแบบ
ดังนั้น เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ จึงได้จัดทามาตรฐาน “จัดทาบันทึกข้อตกลงปฏิบัติราชการ”
ที่กาหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่ง มีคุณธรรม
4. เป้าหมาย
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้ อ งถิ่ น ที่ มี ดั ช นี ในการประเมิ น การปฏิ บั ติ ราชการด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริต ตามแนวทางการบริ ห ารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ

-697. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอ ที่ได้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพือ่ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จานวน 1
โครงการ ลาดับที่ 32)
ลาดับที่ 32
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับดูแล
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอานาจ
หน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมายกลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งใน
แง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบ
เพื่ อ ให้ นั ก การเมื อ งท้ อ งถิ่ น และองค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น กิจ การต่ างๆ อย่ างโปร่ง ใสและสุจ ริต ซึ่ ง
หน่วยงานทั้งสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่ มีห น้าที่สาคัญ ในการตรวจสอบ ดังนั้น เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ จึงได้มี
มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ส่ง เสริม สนั บ สนุ น กลไกการตรวจสอบจากหน่ วยงานภาครัฐ และองค์ก รอิ ส ระที่ มี ห น้ า ที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดู แลการปฏิบั ติ ราชการของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ จากหน่ วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
6. วิธีดาเนินการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับ การตรวจจากคณะท างานตรวจประเมิน มาตรฐานการปฏิบัติ ราชการประจาปี หรือ
คณะทางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกสานัก/กอง เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.3 ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน อปท.ที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ(จานวน 1 มาตรการ)
ลาดับที่ 33
1. ชื่อโครงการ :มาตรการ “ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ”
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญ หา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกาหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของรัฐบาล
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน2557 ก็ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิ
บาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็ นนโยบายสาคัญของรัฐบาลเพื่อให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการนี้เทศบาลตาบลหว้านใหญ่จึงได้จัดทามาตรการการดาเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรีย นกรณี มีบุ คคลภายนอกหรือ ประชาชนกล่าวหาเจ้าหนาที่ ของเทศบาลต าบลหว้านใหญ่ ว่าปฏิ บั ติ
ราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้นทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนว
ทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียนและการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการและเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทาการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างจิตสานึกให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ของ
เทศบาลตาบล หว้านใหญ่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสาคัญของภัยของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
3.2 เพื่อ ให้ก ารตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุ จริตและประพฤติ มิชอบเป็น ไปอย่างรวดเร็ว
โปร่งใสเป็นธรรม
4. เป้าหมาย
“เจ้าหน้าที่” หมายถึงพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ของ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่

-725. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ดาเนินการกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่
โดยมิชอบ
6.3 กาหนดช่องทางการร้องเรียนแจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่ายสะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลเพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้
ข้อมูลในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดาเนินการภายใน 5 วัน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกฎหมายและคดีสานักปลัดเทศบาล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที่

-73มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (จานวน
1 โครงการ ลาดับที่ 34)
ลาดับที่ 34
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น”
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทา
การของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด เทศบาลตาบลหว้านใหญ่จึง
ได้ให้มีสถานที่สาหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ตาบลหว้านใหญ่ โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูล ณ สานักปลัด เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่
ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในการรักษาประโยชน์ของตน
ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลหว้าน
ใหญ่4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ จานวน 1 แห่ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
6.๕ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
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3.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของ อปท.ได้ทุกขั้นตอน
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้ อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุค คล การบริหารงบประมาณ
การเงินการจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมายระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อ งเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ (จานวน 1 มาตรการ)
ลาดับที่ 35
1. ชื่อโครงการ :มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบั ญญั ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจั ดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆดังนั้น เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ จึงได้จัดทามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่
และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและเข้าถึงง่าย
3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภท
ขึ้นไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
6. วิธีดาเนินการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี
- แผนการดาเนินงาน
- แผนอัตรากาลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย

-75- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
10,000บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด กองคลัง กองช่างเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่

-76มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับ
การมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน (จานวน 1 โครงการ ลาดับที่ 36)
ลาดับที่ 36
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้าง การจัดองค์กร อานาจ
หน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ
ดังนั้ น เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ จึง ได้ตระหนั กและเห็น ความสาคัญ ของการเผยแพร่ข้อมูล ที่
ส าคั ญ ๆ ของหน่ ว ยงานผ่ า นทางช่ อ งทางที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ให้ ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารครอบคลุ ม ทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social
Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จานวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
- บอร์ดหน้าสานักงานเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่ วยประชาสัมพัน ธ์
เคลื่อนที่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจาและให้ประชาชนสืบค้นได้
เอง
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจาปี
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลง
ข่าว
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ ค ที่มีข้อมูลผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- รายการ TV
- รายการทาง Youtube ออนไลน์

-777. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

-78มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนินกิจการ ตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น (จานวน 1 โครงการ ลาดับที่ 37)
ลาดับที่ 37
1. ชื่อโครงการ : โครงการประชาคมเพื่อจัดทา/ปรับปรุง เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
2. หลักการและเหตุผล
ในปั จจุบั นสังคมกาลังเผชิ ญ อยู่กั บปั ญ หาความเสี่ยงต่อสุ ขภาพ อัน เป็ นผลมาจากการพั ฒ นา
ประเทศที่มุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจ โครงการพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน การขยายตัวของ ภาคอุตสาหกรรม และ
รูปแบบกระบวนการโครงสร้างการผลิตแบบใหม่ ซึ่งปลดปล่อยของเสีย และสารมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิด
ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น มลพิษทางน้า อากาศ ดิน เสียง ห่วงโซ่อาหาร ประกอบกับวิธีการดาเนิน
ชีวิตของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป แม้จะมีหน่วยงานและมาตรการในการลดผลกระทบที่อาจเกิดจากโครงการ
พัฒ นาต่างๆก็ตาม แต่มาตรการเหล่านั้น ก็ยัง ไม่ครอบคลุมเรื่องสุขภาพ ทาให้ประชาชนต้องได้รับผลกระทบใน
หลายด้าน การจัดทาข้อกาหนดท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสาคัญ ในการคุ้มครองและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนจาก
การดาเนินโครงการพัฒนา แผนงาน กิจกรรมต่างๆ รวมถึงนโยบาย ของ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการจัดทา
ข้อกาหนดท้องถิ่น เน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดประชาชนและมีบทบาทสาคัญในการดูแลคุ้มครองสุขภาพ
ของประชาชนให้ มีสุขภาพที่ดีในสภาวะแวดล้อมที่ดี โดยอาศัยกฎหมายหลายฉบับเป็นเครื่องมือในการดาเนินงาน
ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายสาคัญที่ให้อานาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การบังคับใช้ เพื่อการดูแลและคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข เป็ น กฏหมายที่ คุ้ ม ครองด้ า นสุ ข ลั ก ษณะและการอนามั ย
สิ่งแวดล้อมหรือ การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมทั้งกิจกรรม การกระทาทุกอย่าง และกิจการประเภทต่างๆ
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชนตั้งแต่ระดับชาวบ้าน ครัวเรือน ชุมชน ตลอดจน
กิจการขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ อันได้แก่ หาบเร่ แผงลอย สถานที่จาหน่ายอาหาร ตลาด กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพประเภทต่างๆ รวมทั้งการเลี้ยงหรือ ปล่อยสัตว์โดยให้อานาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่น ในการออกข้อกาหนด
ท้องถิ่นใช้บังคับในเขตท้องถิ่นนั้นๆ และให้อานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการควบคุมดูแล โดยการออกคาสั่งให้
ปรับปรุง แก้ไขการอนุญาต หรือไม่อนุญาต การสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาติ รวมทั้งการเปรียบเทียบคดีและ
ยังกาหนดให้มี "เจ้าพนักงานสาธารณสุข " เป็นเจ้าพนักงานสายวิชาการที่มีอานาจในการตรวจตรา ให้คา แนะนา
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนาแก่เจ้า
พนักงานท้องถิ่น ในการวินิจฉัย สั่งการ หรือออกคาสั่ง รวมทั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจาากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบัติ การให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด เทศบาลตาบลหว้านใหญ่จึง
ได้จัดทาโครงการประชาคมเพื่อจัดทา/ปรับปรุง เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ โดยการจัดประชาคมจะเน้น
กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน อันจะนาไปสู่การได้เครื่องมือใน
การช่วยเสริมสร้างความเข็มแข็งให้แก่ท้องถิ่นในการดูแลและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-793. วัตถุประสงค์
3.1. เพื่อเป็นข้อมูลนาในการจัดทา/ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
3.2 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ตาบลหว้านใหญ่
3.3 เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินงานของท้องถิ่น และเพื่อลดความขัดแย้งในสังคม และเพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน
4. เป้าหมาย
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ตาบลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
5. พื้นที่ดาเนินการ
เขตพื้นที่เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
6.2 ประชุมคณะทางานเพื่อกาหนดกรอบและแผนการดาเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
6.3 ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับกลุ่มเป้าหมาย
6.4 ดาเนินการจัดประชาคมตามตารางที่กาหนด
6.5 ประชุมเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
6.6 รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
10. ผลลัพธ์
10.1 กลุ่มเป้าหมายได้แสดงความคิดเห็นและร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชน
10.2 รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ตาบลหว้านใหญ่
10.3 ได้ข้อมูลใช้สาหรับการจัดทาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่

-80มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก (จานวน 1
โครงการ ลาดับที่ 38)
ลาดับที่ 38
1. ชื่อโครงการ : มาตรการกาหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นสาคัญดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอานวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลตาบลหว้านใหญ่จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์เพื่อไว้สาหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน
3.3 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีช่องทางและกาหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
6. วิธีดาเนินการ
จัดทาขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่
- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณหน้าสานักงานเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
- ผ่านเว็บไซต์เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ www.wanyai.go.th
- เฟสบุ๊คเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ www.facebook.com/wanyai.municipality
- โทรศัพท์ ๐๔๒-๖๙๙๒๗๗
- โทรสาร ๐๔๒-๖๙๙๑๔๙
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียน

-81มิติที่ 3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึง
การได้รับเรื่อง ระยะเวลาและแจ้งผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(จานวน 1 มาตรการ 1
กิจกรรม ลาดับที่ 39-40)
ลาดับที่ 39
1. ชื่อโครงการ :มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนราคาญด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
สานัก ปลัด เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ เป็ นส่ วนงานที่มี อานาจหน้ าที่โดยตรงในการดูแลด้ านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการ
ให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการดารงชีวิตได้อย่างปกติสุขดังนั้นเมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือ
ร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนราคาญเช่นกลิ่นเหม็นเสียงดัง เทศบาลตาบล
หว้านใหญ่ จึงมีหน้าที่เร่งดาเนินการตรวจสอบและแก้ ไขเหตุเดือดร้ อนราคาญนั้นเพื่อแก้ ไ ขปัญ หาให้ประชาชน
โดยเร็ว
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
3.2 เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ
3.3 เพื่อเป็นการกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่
4. เป้าหมาย
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญจากประชาชนในพื้นที่เทศบาลตาบล
หว้านใหญ่
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญ
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนราคาญ
5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
5.4 ดาเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และนาเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณา
สั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็นและเร่งด่วน
5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผรู้ ้องทราบ 15 วันนับแต่วันรับแจ้ง
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ให้บริการในวันเวลาราชการวันจันทร์– วันศุกร์ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ร้องเรียนได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุค๊

-827. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช่งบประมาณ
8. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนราคาญเป็นประจาทุกเดือนทาให้ เห็นว่ า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกันแสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
9.2 สามารถดาเนิน การแก้ ไ ขปรับปรุง เหตุเดื อดร้ อนราคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้ ง เหตุห รือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 ออกตรวจพื้นที่และแจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน

-83มิติที่ 3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลาและแจ้งผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลาดับที่ 40
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผรู้ ้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เป็นสิ่งสาคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบกลั่นกรองการใช้ อานาจโดยการเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่ วนได้รับทราบข้อเท็จจริงข้อ
กฎหมายที่ถูกต้องและต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเมื่อดาเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้ องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้
แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนาข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ
3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดาเนิ นการเรื่อ งร้ องเรียนร้ องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการดาเนินงานของทางราชการ
4. เป้าหมายการดาเนินการ
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
6. วิธีการดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทาการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
8. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
9. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
10.2 ใช่เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์

-84มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๓.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 ด าเนิ น การให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท าแผนพั ฒ นา การจั ด ท างบประมาณ
(จานวน 2 โครงการ 1 มาตรการ ลาดับที่ 41-43)
ลาดับที่ 41
1. ชื่อโครงการ :มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กาหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กร
ในการจัดทาแผนพัฒนาตามระเบียบกระทมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 เทศบาลตาบลหว้านใหญ่จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหว้าน
ใหญ่ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วน
ร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลหว้านใหญ่และแผนพัฒนาสี่ปี
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่กาหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหว้านใหญ่จานวน9คน
5. พื้นที่ดาเนินการเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
6. วิธีดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ บางตาแหน่งในปัจจุบันจะ
ครบวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปีตามที่ระเบียบฯ กาหนดเทศบาลจึงต้องดาเนินการคัดเลือกบุคคลในตาแหน่ ง
ดังกล่าวมาดารงตาแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระ
การด ารงต าแหน่ ง ภายในระเบี ย บก าหนดเพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการจั ดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙
8. งบประมาณดาเนินการไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการสานักปลัดงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ เพื่อ
เป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลหว้านใหญ่และร่างแผนพัฒนาสี่ปี
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ความต้องการของประชาคม
และชุมชนในเขตเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสาคัญในการต่อต้านการ
ทุจริต
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๓.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
ลาดับที่ 42
1. ชื่อโครงการ :ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตาบลประจาปี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้าง
ใหม่และมีจานวนหลายฉบับด้วยกัน ทาให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสาคัญของการกระจายอานาจ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอานาจเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ จึงได้จัดทาประชุมประชาคม
หมู่บ้านและประชาคมตาบลประจาปีขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการ
กระจายอานาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่นและรายงานการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ อีกทางหนึ่งด้วย
4. เป้าหมาย
ผู้นาองค์กรประชาชน เช่น กานัน ผู้ใหญ่ บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ บ้าน สารวัตรก านั นผู้น าชุ มชนแพทย์
ประจาตาบลอาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป จานวนไม่
น้อยกว่า 600 คน
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่
5.2 แต่งตั้งคณะทางาน
5.3 วางแผนกาหนด วัน เวลา สถานที่
5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
5.5 ดาเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กาหนด
6. พื้นที่ดาเนินการเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
7. ระยะเวลาการดาเนินการ4ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณจานวน20,๐๐๐บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการสานักปลัดงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการกระจายอานาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

-86มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๓.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
ลาดับที่ 43
1. ชื่อโครงการ :การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพัฒ นาและสร้างการเรียนรู้ เพื่ อมุ่งเน้ นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒ นา
ท้องถิ่นเป็นสาคัญจึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้น มา
ด้วยตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชมชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทางานเพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการเอง กาหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทาให้ชุมชน
เปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทาให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถ
ค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทาโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสาคัญในการแก้ไขปัญ หาที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจากัดของชุมชนใน
การพั ฒ นาอย่างมีเป้ าหมายมีช่อ งทางในการแก้ไขปั ญ หาของชุมชนได้ อย่างเหมาะสมและครอบคลุม สามารถ
กาหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้
4. เป้าหมายทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ประชุมผู้บริหาร กานันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียง
ตามสายในหมู่บ้าน
5.3 ดาเนินการจัดทาแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกาหนดการ
5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. พื้นที่ดาเนินการเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
7. ระยะเวลาการดาเนินการ4 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการจานวน ๑๐,๐๐๐บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการสานักงานปลัดเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพ ยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ไ ด้
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความ
ร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝัง ทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับ
ลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทางานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้
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๓.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.2 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ(จานวน 1 มาตรการ)
ลาดับที่ 44
1. ชื่อโครงการ :มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ได้ดาเนินการตามเทศบัญญัติบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีใน
ด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในรอบปี ง บประมาณ และส่ ง เสริ ม ให้ ภ าค ประชาชน
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่ านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับ เทศบาลตาบลหว้าน
ใหญ่อย่างแข็งขันสาหรับการทางานของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กาหนดให้ภาค
ประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม)ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการ
ป้องกันการทุจริตในเทศบาลนั่นคือได้ทาหน้าที่อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมายตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๑1หมู่บ้าน
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลตาบลหว้านใหญ่อย่าง
แข็ง ขันสาหรับการทางานของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กาหนดให้ภาคประชา
สังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทน
ประชาคมมีส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบีย บฯ ว่าด้วยการพั สดุ เช่น เป็น กรรมการเปิ ดซองสอบราคาเป็ น
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพั สดุ เพื่ อ
เรียนรู้ทาความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
6. ระยะเวลาการดาเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔)
7. งบประมาณดาเนินการไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการสานักปลัด กองคลัง เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและตรวจสอบการดาเนินงานของเทศบาลตาบล
หว้านใหญ่
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การดาเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง

-88มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๓.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.3 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน(จานวน
1 กิจกรรม 1 มาตรการ ลาดับที่ 45-46)
ลาดับที่ 45
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดให้ เทศบาลตาบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตาบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบล เพื่อนา
ผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขส่ง เสริม พั ฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ของ
เทศบาลตาบลต่อไป
ดั ง นั้ น อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่ ง พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เทศบาลตาบลหว้านใหญ่จึงได้จัดทาโครงการการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ มีการขับ เคลื่อนอย่างเป็ น
รูปธรรม ซึ่ง จะส่งเสริมให้ เทศบาลตาบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติง าน และการ
อานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้ านเมื องที่ดี และให้คานึ งถึ งการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตาบลหว้าน
ใหญ่
3.3 เพื่อดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
5. พื้นที่ดาเนินการเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
6.2 จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
6.3 จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ

-896.4 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติร าชการของเทศบาลต าบลหว้านใหญ่ (ตามหนั ง สื อ สั่ง การ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวัน ที่ 11 ก.พ.
2548) จานวน7 คน ประกอบด้วย
(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน
2 คน
(2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล
2 คน
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 คน
(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)
เป็นกรรมการและเลขานุการ
(5) หัวหน้าสานักปลัด
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ ดาเนินการดังนี้
1) ประเมิน ผลการปฏิ บัติราชการของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้ว
เสนอผลการประเมิ น ให้ น ายกเทศมนตรีต าบลหว้ านใหญ่ ทราบ เพื่ อน าผลที่ ไ ด้จ ากการประเมิ น มาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
3) จัดทาแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบล
หว้านใหญ่สาหรับผลการปฏิบัติราชการประจาปี
4) ดาเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ มอบหมาย
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.6 การจัดทาแผนการดาเนินงาน
6.7 การดาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
6.8 จัดทาแบบสอบถามวัดความพึง พอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของเทศบาล
ตาบลหว้านใหญ่ พร้อมตัวชี้วัด
6.9 การติดตามและประเมินผล
6.10 การจั ดท าสรุป รายงานผลการด าเนิ น โครงการฯ แล้ วรายงานให้ ผู้ บ ริห ารพิ จารณาทราบ
ปรับปรุงดาเนินการแก้ไขต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการสานักปลัดเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

-90มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๓.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.3 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน(จานวน
1 มาตรการ)
ลาดับที่ 46
1. ชื่อโครงการ :มาตรการ การตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
1. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาล
ตาบลหว้านใหญ่ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/
ตาบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารงานเทศบาลต าบลให้ เกิ ด ความโปร่ ง ใส ตรวจสอบได้
เสริมสร้างบทบาทของประชาชน
2. เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนเข้ ามามี ส่ วนร่ว มและแสดงความคิ ด เห็ น ในการบริห ารงานของ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
4. เป้าหมายผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานเทศบาล
5. พื้นที่ดาเนินการเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
6. วิธีดาเนินการโครงการ
6.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กาหนด
7. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการสานักปลัดเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของเทศบาลตาบล
หว้านใหญ่ หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทาให้เทศบาลตาบลหว้านใหญ่มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้

-91มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล(จานวน 1 โครงการ)
ลาดับที่ 47
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตาบลหว้าน
ใหญ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสาคัญ ที่แทรกอยู่ในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทาอย่างเป็ นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กาหนด โดย
ผู้บริหารสามารถนาแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่
ชัดเจน ดังนั้ น การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบัง คับ ตลอดจน
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทาให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544
3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบั ติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบั งคั บ
คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กาหนด
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม
4. เป้าหมาย/ผลผลิตพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
5. พื้นที่ดาเนินการส่วนราชการทุกหน่วยงาน ของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 จัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบความถู ก ต้อ งและเชื่ อ ถื อได้ ข องข้ อ มู ลและตัว เลขต่ างๆ ด้ วยเทคนิ ค และวิ ธีก าร
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในและความสาคัญ ของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์ และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ

-926.3 ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานเกี่ ยวกับ การบริห ารงบประมาณ การเงิน การพั สดุ และทรัพ ย์ สิ น
รวมทั้ ง การบริห ารงานด้านอื่น ๆ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่น ให้เป็น ไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน
และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งที่ทางราชการ
กาหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
10.3 การใช้ทรัพยากรของสานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชาระลดน้อยลง

-93มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดาเนินการให้มีการจัดทาแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้
กากับดูแล(จานวน 1 กิจกรรม)
ลาดับที่ 48
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่
ทางราชการกาหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆนอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึง
ไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็น
ระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการ
ดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกาหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติง านทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริห ารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่
กาหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอเทศบาลตาบลหว้านใหญ่พิจารณาแล้ว
เห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกาหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กาหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตาบล
หว้านใหญ่ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานทีําซ้
่ซ้ อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน

-944. เป้าหมาย
เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง
จะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
6.2 ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหว้านใหญ่เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
6.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ
7.ระยะเวลาดาเนินการ
4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการไม่ใช้งบประมาณ
9. หน่วยงานรับผิดชอบทุกสานัก/กอง ของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1. การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
10.2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
10.3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจ
10.4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
วางไว้
10.5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
11. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
11.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกาหนดเวลา
11.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดาเนินการแก้ไข
11.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
11.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
11.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก)

-95มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 การสนั บสนุ นให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบั ติ หรือ การบริห ารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดาเนินการได้
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง(จานวน 1 มาตรการ)
ลาดับที่ 49
1. ชื่ อ โครงการ :มาตรการส่ งเสริม ให้ ป ระชาชนมี ส่ว นร่ว ม ตรวจสอบ กากับ ดู แลการบริห ารงานบุ ค คล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสาคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะกาหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานใน
องค์กรหรือหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ จึงได้กาหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการ
บรรจุ แต่ง ตั้ง การโอนย้ าย การเลื่ อนระดับ และการเลื่ อนขั้น เงินเดื อ น โดยถือ ปฏิ บั ติตามกฎหมาย ระเบีย บ
หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ เป็นไปอย่างโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม
3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างพนักงานจ้าง ที่มีการดาเนินการด้านการบริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
6. วิธีการดาเนินการ
ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคลใน
การบรรจุแต่งตั้งเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.ท.จ.จังหวัดอื่น
รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน

-96–มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการ
แต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับ การตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด)ก่อน
- ในการออกคาสั่งการบรรจุแต่งตั้ง เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ จะออกคาสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน
วันที่เทศบาลตาบลหว้านใหญ่รับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด)
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
ในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตาแหน่ง
- มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ไปยั ง หน่ ว ยงานอื่ น และ ก.ท.จ.จั ง หวัด อื่ น รวมถึ ง ประชาสั ม พั น ธ์ ให้
ประชาชนทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาล
ตาบลหว้านใหญ่
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตาแหน่งเพื่อความโปร่งใส
- มีการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการอย่างชัดเจน
- ผู้ขอรับการประเมิน สามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดาเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด)ก่อน
- ในการออกคาสั่งการเลื่ อนระดับ /การเลื่อนตาแหน่ง เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ จะออกคาสั่ ง
แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่มีมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด)
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ใน
การที่เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ได้ดาเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการจัดทาประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์
ให้บุคลากรทราบ
- มี ก ารแต่ งตั้ ง คณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม

-97- มี ก ารประชุม คณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือ น มีการนาข้อมูล มาใช้ประกอบการตั ดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การ
รักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น
- มีการแจ้งผลการประเมิน ให้พ นักงานทราบ พร้อ มเปิดโอกาสให้ซัก ถาม ตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม
- นายกเทศมนตรีตาบลหว้านใหญ่ออกคาสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – พ.ศ. 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอานวยการสานักปลัดเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
-กาหนดเป็นระดับ ขั้นของความสาเร็จ แบ่ง เกณฑ์ การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ
ผลลัพธ์
-ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน
ย้าย ของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่และมีแนวทางในการปฏิบัติง านอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้

-98มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดาเนินการได้
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ –
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ (จานวน 1 โครงการ ลาดับที่ 50)
ลาดับที่ 50
1. ชื่อโครงการ: กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทางานที่ต้องอาศัยระเบียบทางกฎหมาย หนังสือสั่งการ
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีวิธีการทางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชน
หรือผู้รับการบริการเกิดความพึ งพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้ง ระเบียบกฎหมาย
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
การบริหารการเงิน การคลังเกิดความโปร่งใสไม่ เกิดการทุ จริตคอร์ รัปชัน มีการท างานมีกระบวนการที่ โปร่ง ใส
สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการ
คลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและ
ตรวจสอบได้
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขการทางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้
4 เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
5 พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
6 วิธีดาเนินการ
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปี และจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด เพื่อนาเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
7 ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564)
8 งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

-999 ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลังเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10 ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่รับบริการ

-100มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 การสนับสนุ นให้ภ าคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบั ติ หรือ การบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดาเนินการได้
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ ภายใต้ระเบียบ
ข้อบังคับของกฎหมาย
ลาดับที่ 51
1. ชื่อโครงการ :โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง
2. หลักการและเหตุผล
การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความสาคัญที่
จะบริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ทาหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีค วามรู้และความ
เข้าใจในอานาจหน้าที่ รวมถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพั สดุของหน่วยการบริห ารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อกาหนดที่ระบุไว้ในสัญญาอย่างดี เพราะหากไม่
เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอานาจหน้าที่ที่ตนเองที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ทาหน้าที่แล้ว อาจทาให้เกิดความเสียหาย นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรือ
อาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ เห็นถึงความสาคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง ประกอบ
กับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพื่อความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรม
กรรมการตรวจการจ้างเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ทาหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. เป้าหมายคณะกรรมการตรวจการจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ
6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
6.3 ทาหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ผู้เข้าอบรม
7. ระยะเวลาดาเนินการ4 ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการงานพัสดุ เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10. ผลลัพธ์
คณะกรรมการตรวจการจ้างทาหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

-101มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ (จานวน 1 โครงการ ลาดับที่ 52)
ลาดับที่ 52
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสาคัญ ยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าว การพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับ
ภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สาคัญ อย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่ง
สาคัญ ประการหนึ่งที่เทศบาลควรจะดาเนินการเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครอง
ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย
เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดังนั้น เทศบาลตาบลหว้านใหญ่จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนามาพัฒนาองค์กร พัฒนา
ท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ทางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจใน
การทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ จานวน 12 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 งานการเจ้ าหน้ าที่ ต รวจสอบหลัก สู ต รการฝึ ก อบรมทั้ ง ภายในเทศบาลและหน่ ว ยงาน
ภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดาเนินการเสนอผู้บังคับบัญชา
เพื่อส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดาเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสานัก/กอง/
งานที่รับผิดชอบ
6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกเทศมนตรี
6.4 งานการเจ้าหน้าที่ดาเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่นและรายงาน
เสนอนายกเทศมนตรีทราบ

-1027. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 -2564
สานักงานปลัด
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารงานในการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ จานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
จานวนสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ จานวน 12 ราย ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน
ผลลัพธ์
- สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
- สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานใหม่ ๆ
- การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย

-103มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (จานวน 1
โครงการ ลาดับที่ 53)
ลาดับที่ 53
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร
2. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็น
กลไกสาคัญ ที่ใช้สาหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติง านของฝ่ายบริหาร ซึ่งอานาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ ถึงแม้จะเป็น
อิสระส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒ นาร่วมกัน นอกจากจะท าให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
บรรยากาศการทางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่า เชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนาไปสู่
ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ จึง ได้ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อกาหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ
โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นกลไกสาหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น
4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ จานวน 12 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สาหรับการประชุม/
ตรวจสอบ
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อ
จั ด จ้ างโครงการต่ างๆ การแปรญั ตติ ร่ างเทศบั ญญั ติ ประจ าปี การตรวจรายงานการประชุ ม การติ ดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลตาบล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

-1049. ผู้รับผิดชอบ
งานกิจการสภา สานักปลัด เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้

-105มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต(จานวน 1 โครงการ)
ลาดับที่ 54
1. ชื่อโครงการ :โครงการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติ อย่างมาก จาเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญ หา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับ เคลื่อ นต่ างๆ ให้ เกิด การเฝ้าระวัง ป้ องปรามการทุ จริต ในรูป แบบการกระตุ้น ให้ ทุก ภาคส่ วนในจัง หวัด ได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิตประชาชนในเขตพื้นที่ตาบลหว้านใหญ่
5. พื้นที่ดาเนินการเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ พื้นที่เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
7. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการจานวน 5,๐๐๐บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการสานักปลัด เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข

ภาคผนวก

ประกาศเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ 2561
**************************
ตามค าสั่ ง คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 69/2557 ลงวั น ที่ 18 มิ ถุ น ายน 2557
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอก
ประยุท ธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิ ติบัญ ญัติ แห่งชาติ เมื่ อวัน ที่ 12
กันยายน 2557 ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ จึง ขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ประจาปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลตาบล
หว้านใหญ่ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ร้อยตารวจตรี
(ทรงพล เบ้าบาง)
นายกเทศมนตรีตาบลหว้านใหญ่

คาสั่งเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
ที่ ....95.../๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
................................................
ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
เสนอและให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560-2564) มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริต ทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” และนโยบาย
ของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความ
เป็ นข้ าราชการและความซื่อ สัต ย์สุ จริต ควบคู่กั บ การบริ ห ารจัด การภาครัฐที่ มี ป ระสิท ธิภ าพเพื่อ ป้ องกั น และ
ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการสานักงาน ป.ป.ช. จึงให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) นั้น
เพื่อให้การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี ของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม เทศบาลตาบลหว้าน
ใหญ่ จึงแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาล
ตาบลหว้านใหญ่ อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหารดังนี้
1. นายกเทศมนตรีตาบลหว้านใหญ่
2. ประธานสภาเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
3. ปลัดเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
4. ผู้อานวยการกองช่างเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
5. ผู้อานวยการกองคลังเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
6. หัวหน้าฝ่ายอานวยการเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
7. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
8. หัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
9. หัวหน้าสานักปลัดเทศบาลหว้านใหญ่
10. นิติกรเทศบาลตาบลหว้านใหญ่

ประธานคณะทางาน
รองประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน/เลขานุการ
คณะทางาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
-/ให้คณะทางาน...

-๒ให้คณะทางานมีหน้าที่ ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์ทาความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
2. วางแผน จัดทา ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
3. กากับดูแลให้มีการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
4. จัดทารายงานติดตามประเมินผลพร้อมสรุปผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๕. ดาเนินการอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่......18..... เดือน เมษายน พ.ศ.2560
ร้อยตารวจตรี
(ทรงพล เบ้าบาง)
นายกเทศมนตรีตาบลหว้านใหญ่

