แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
(พ.ศ. 2566 - 2570)

ของ
เทศบาลตาบลธาตุทอง
อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

คานา
เทศบาลตาบลธาตุทองได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานในการป้องกัน
การทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดจนแสดงให้เห็นถึง
เจตจานงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผล
ต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
จะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทางานของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น
เทศบาลตาบลธาตุทองได้พัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 –
2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนาหลักธรรมาภิบาลสาหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสาหรับ
องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น รวมถึงให้ ส อดคล้ องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 3 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 บทนา ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน เป้าหมาย และประโยชน์ของการจัดทาแผน
ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจานวนงบประมาณที่ดาเนินการใน 5 ปี
(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมทั้งสิ้นจานวน 18 โครงการ ดังนี้
มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จานวน 4 โครงการ
มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จานวน 6 โครงการ
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จานวน 3 โครงการ
มิติที่ 4 การยกระดับ กลไกการตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น
จานวน 5 โครงการ
ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ
เทศบาลตาบลธาตุทองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลตาบลธาตุทอง จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเพื่อยกระดับ
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในภาพรวมของประเทศไทย อั น จะน าไปสู่ เ ป้ า หมายของแผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่กาหนดไว้ว่า
“ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
เทศบาลตาบลธาตุทอง
กันยายน 2565
ก

สารบัญ
คานา
ส่วนที่ 1 บทนา
1. การประเมินความเสีย่ งการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
4. เป้าหมาย
5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน

หน้า
ก
1-5

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจานวนงบประมาณทีด่ าเนินการ
แยกตาม 4 มิติ

6-8

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบตั กิ ารฯ

9 – 42

ส่วนที่ 1
ส่บทน
วนทีา่ 1
1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร
ลาดับ
ขั้นตอน
ประเด็นความเสี่ยงการ
ที่
การดาเนินงาน
ทุจริต
การบริหารงานของ
1. ผู้บริหารดาเนินการตาม
1

2

หน่วยงาน และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

นโยบายของตนเอง
แทรกแซงการปฏิ บั ติ ง าน
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. บุคลากรของหน่วยงาน
ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายของ
ผู้ บ ริ ห า ร โ ด ย ไ ม่ มี ก ฎ
ระเบียบรองรับ
3. บุคลากรของหน่วยงาน
ไม่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การ
ปฏิ บั ติ งาน เอางานส่ ว นตั ว
มาท าที่ ท างาน ขาดความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน

การบริหารงานบุคคล

การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย
โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงิน
เดือน และการมอบหมาย
งาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่
พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับ
เงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง
หรือเลื่อนตาแหน่ง

1

Risk
Score

มาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ปานกลาง

1. โครงการส่ งเสริม การบริ ห ารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการ
ทุจริต
2. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการ
น า ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
บริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
3. มาตรการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้ อ งกั น กา รทุ จ ริ ต เพื่ อ ย กร ะดั บ
คุณธรรมและความโปร่งใส
4. โครงการพั ฒ นาความรู้ ด้ า น
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน สาหรับบุคลากรของ
หน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น
5. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริย ธรรมของเทศบาล
ตาบลธาตุทอง
6. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้าน
การทุจริต
7. มาตรการประเมินความคุ้มค่าใน
การบริหารงานของหน่วยงาน
1. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหาร
แล ะ พั ฒ นา ทรั พย า กร บุ ค ค ล แ ก่
สาธารณะ
2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล
3. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
4. มาตรการนาผลการประเมินความ
พึ ง พ อ ใ จ ขอ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น ก า ร

ปานกลาง

ลาดับ
ที่

3

4

ขั้นตอน
การดาเนินงาน

การบริหารการเงิน งบประ
มาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
บริ ห ารพั ส ดุ และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินของทาง
ราชการ

ประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต

1 . ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น
งบประมาณ การจั ด ซื้ อ จั ด
จ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็น
ไปตามระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ห รื อ ไ ม่ เ ป็ นไ ป ต า ม วั ต ถุ
ประ สงค์ หรือใช้เงินไม่เกิด
ประโยชน์กับราชการ

Risk
Score

สูง

2. น าทรั พ ย์ สิ น ของทาง ปานกลาง
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วน
ตน
การให้ บ ริ ก ารสาธารณะ/ 1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน
สูง
บริการประชาชน
ตามลาดั บ อั น เนื่ อ งมาจาก
ความสั ม พั น ธ์ ส่ ว นตั ว หรื อ
การให้สิทธิพิเศษแก่คนบาง
กลุ่ ม หรื อ มี ก ารติ ด สิ น บน
เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น
2. มีการเรียกรับเงินพิเศษ
จากผู้ ข อรั บ บริ ก าร นอก
เหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ
เพื่ อ แลกกั บ การให้ บ ริ ก าร
หรื อ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ
อนุญาต
3. ให้บริการไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้
บริการนานกว่าที่กาหนดไว้

2

มาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อน
เงินเดือน ของบุคลากร
1. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้ อ บั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปี
2. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด
จ้างประจาปี
3. มาตรการป้ องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนของหน่วยงาน
4. มาตรการป้ อ งกั น การใช้ จ่ า ย
ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ไ ม่ ส ม ค ว ร ผิ ด
วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ
6. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
7. โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
1. มาตรการ NO Gift Policy
2. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
3. โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
4. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน
“บริการเป็นเลิศ”
5. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนผ่า นระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E-Service)
6. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการ
รับ เรื่ อ งร้ องเรีย นเกี่ ยวกับ การทุจ ริ ต
ของหน่วยงาน

2. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กาหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ
ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กาหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิช อบ โดยกาหนด
ตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ากว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้นาผลการประเมิน ITA ไปกาหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่
เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566
- 2570) ได้ ก าหนดตั ว ชี้ วั ด ไว้ ว่ า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้ อ งมี ค ะแนนดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ากว่า 57 คะแนน และ
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจาปี 2564 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 35
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 โลก ซึ่งลดลงจากปี 2563 ย่อมสะท้อนให้ได้เห็น
ว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นเป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือ
เป็ นกลไกส าคัญในการพัฒ นาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่ การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
ปราศจากการทุจริต นาเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างแท้จริงแล้ ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลัก
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แห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นจะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้อง
เป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้น เทศบาลตาบลธาตุทอง จึงให้ความสาคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับ
การป้องกันการทุจริ ต โดยได้ดาเนิ นการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและนาไปสู่การปฏิบัติให้ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตาบลธาตุทอง (พ.ศ. 2566 – 2570) อันจะ
ส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่ กาหนดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่เข้า
ร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่
ต่ากว่า 57 คะแนน
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
(1) เพื่อแสดงเจตจานงสุจริตของผู้บริหารเทศบาลตาบลธาตุทองต่อสาธารณชน
(2) เพื่อสร้ างวัฒ นธรรมสุจ ริต โดยการเสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติห น้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
(3) เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตาบลธาตุทองเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส
และตรวจสอบได้
(4) เพื่อ ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการป้อ งกั นตรวจสอบและต่อ ต้า นการทุจ ริต ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
(5) เพื่ อยกระดับ กลไกการตรวจสอบการดาเนินงานของเทศบาลตาบลธาตุทองที่มีประสิ ทธิภ าพ
เข้มแข็ง และลดการทุจริต
4. เป้าหมาย
(1) คดีทุจริตของเทศบาลตาบลธาตุทองลดลง ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2570
(2) เทศบาลตาบลธาตุทองมีคะแนน ITA เพิ่มขึ้นและผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป)
ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ITA) /เทศบาลตาบลธาตุทองผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนน
ขึ้นไป) และมีคะแนน ITA 90 คะแนนขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ผ่านเกณฑ์ ITAแล้ว)
ค่าเป้าหมาย
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569
ปี 2570
จานวนคดีทุจริตลดลง ร้อยละ 10 ร้อยละ 20
ร้อยละ 30
ร้อยละ 40
ร้อยละ 50
(คานวณจากปี 2565)

คะแนน ITA

65 คะแนน

70 คะแนน

75 คะแนน
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80 คะแนน

85 คะแนน

5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
(1) ผู้บริหารเทศบาลตาบลธาตุทองได้แสดงเจตจานงสุจริตต่อสาธารณชน
(2) เทศบาลตาบลธาตุทองมีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจิตสานึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
(3) เทศบาลตาบลธาตุทองมีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
(4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตาบลธาตุทอง
(5) เพื่อยกระดับ กลไกการตรวจสอบการดาเนินงานของเทศบาลตาบลธาตุทองที่มีประสิ ทธิภ าพ
เข้มแข็ง และลดการทุจริต
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ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 1
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
(พ.ศ. 2566 – 2570)
เทศบาลตาบลธาตุทอง
เทศบาลตาบลธาตุทองได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบด้วย โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ รวมจานวน 18 โครงการ ดังนี้
มิติ
1. การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

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

1) มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล
ตาบลธาตุทอง"
2)โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น

ปี 2566
งบประมาณ
(บาท)
0.00

ปี 2567
งบประมาณ
(บาท)
0.00

ปี 2568
งบประมาณ
(บาท)
0.00

ปี 2569
งบประมาณ
(บาท)
0.00

ปี 2570
งบประมาณ
(บาท)
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2 การเสริมสร้างจิตสานึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น

-

-

-

-

-

-

1.3 การสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน

3) โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วย
ความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต
4) โครงการฝึก อบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์ก ร

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000
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หมาย
เหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

ปี 2566
งบประมาณ
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2567
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2568
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2569
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2570
งบประมาณ
(บาท)

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต

รวม

2. การบริหาร
ราชการด้วยความ
โปร่งใส

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน

จานวน 5,000 บาท จานวน 5,000 บาท จานวน 5,000บาท จานวน 5,000 บาท จานวน 5,000 บาท
จานวน 4 โครงการ
2.1 การเปิดเผยข้อมูล
5) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูล
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
สาธารณะขององค์กรปกครอง ข่าวสารแก่ประชาชน
ส่วนท้องถิ่น
6) มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกากับติดตามการเผยแพร่
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลตาบลธาตุทอง
2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม 7) มาตรการ NO Gift Policy
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
และความโปร่งใส
8) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตาบลธาตุ
ทอง
9) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.3 มาตรการลดการใช้ดุ ล 10) มาตรการ "จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล"
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
พินิจในการปฏิบัติงาน
จานวน 0.00 บาท จานวน 0.00 บาท จานวน 0.00 บาท จานวน 0.00 บาท จานวน 0.00 บาท
รวม
จานวน 6 โครงการ

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน
3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน และบูรณาการ

11) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของ
เทศบาลตาบลธาตุทอง
12) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลธาตุ
ทอง
13) มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตาบลธาตุ
ทอง

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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หมาย
เหตุ

มิติ

4. การยกระดับกลไก
การตรวจสอบการ
ดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ปี 2566
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2567
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2568
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2569
งบประมาณ
(บาท)

ปี 2570
งบประมาณ
(บาท)

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ทุกภาคส่วนเพือ่ ต่อต้านการ
ทุจริต
รวม
4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต

จานวน 3 โครงการ
14) โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
15) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
16) มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตาบลธาตุ
ทอง

จานวน 0.00 บาท

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

4.2 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.3 มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
รวม
รวมทั้งสิ้น

17) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สาหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
18) มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตของเทศบาลตาบลธาตุทอง
จานวน 5 โครงการ
จานวน 18 โครงการ

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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จานวน 5,000 บาท

จานวน 0.00 บาท จานวน 0.00 บาท จานวน 0.00 บาท จานวน 0.00 บาท

จานวน 5,000 บาท จานวน 5,000 บาท จานวน 5,000 บาท จานวน 5,000 บาท

จานวน 10,000 บาท จานวน 10,000 บาท จานวน 10,000 บาท จานวน 10,000 บาท จานวน 10,000 บาท

หมาย
เหตุ

ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 1
มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลธาตุทอง”
2. หลักการและเหตุผล
ตามทีเ่ ทศบาลตาบลธาตุทองได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลธาตุทอง โดยกาหนดกลไกและ
ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้
ถือ ว่ า เป็ น การกระท าผิ ด ทางวิ นั ย ซึ่ ง มี ก ารก าหนดขั้น ตอนการลงโทษตามความร้ า ยแรงแห่ งการกระท า
นอกจากนี้ สานักงาน ก.พ. ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณี
การเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดให้ข้าราชการ
ต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่แ ละไม่กระทาการอันเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่
25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรนาแนวทางการดาเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทาง
ในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เทศบาลตาบลธาตุทอง
จึงได้จัดทามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลธาตุทอง” ขึ้น เพื่อให้
บุคลากรทั้งฝ่ ายการเมืองและฝ่ ายประจ าทุกระดับนาไปใช้ในการปฏิบัติห น้าที่ด้ว ยความซื่อสั ตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ก ากั บ ความประพฤติ ข องข้ า ราชการให้ มี ค วามโปร่ ง ใส มี ม าตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
2) เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ของเทศบาลตาบลธาตุทอง เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3) เพื่อทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรั บ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
4) เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคม ตามลาดับ
5) เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
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4. กลุ่มเป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 80 คน
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทามาตรการและขออนุมัติดาเนินการต่อผู้มีอานาจ
2) กาหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสาหรับบุคคลในองค์กรและ
สาธารณชน
3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่กาหนด
4) ดาเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่กาหนด
5) ดาเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชน
ให้มีส่ วนร่ วมรับ รู้และร่ว มติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง
กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบั ญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบที่กาหนด)
6) ประเมินและติดตามผลการดาเนินการ
7) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลธาตุทอง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง
2) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สารวจโดยใช้แบบประเมินผล)
ผลลัพธ์
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลธาตุ
ทองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลธาตุทอง (สารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล)
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โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาเป็นต้องดาเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สาหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ให้ แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
เพื่อให้การบริหารงาน และปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุ คลากร ผู้ บริห าร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ
3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น จานวน 80 คน
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทาโครงการ/แผนงานและขออนุมัติดาเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บริหาร
2) กาหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สาหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับบุคลากร
ผู้ บ ริ ห ารและสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ผ่ า นช่ อ งทางที่ ห ลากหลาย เช่ น เว็ บ ไซต์ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เป็นต้น
4) ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ
5) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลธาตุทอง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีก ารเผยแพร่ ป ระชาสั มพัน ธ์ค วามรู้ด้ านกฎหมาย ระเบีย บ และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องส าหรั บ
บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่ าว อย่างน้อย 5 ช่องทาง และไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ราย
ไตรมาส)
2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สารวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล)
ผลลัพธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานโดยยึดอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(สารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน)

โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ
และซื่อสัตย์สุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่สาคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและ
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีใน
เรื่องต่าง ๆ เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจาเป็น ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง หากพนักงานหรือ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์
สุจริต จะทาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด ลดปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
เทศบาลตาบลธาตุทองจึงได้ดาเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน
ด้ ว ยความวิ ริ ย ะอุ ต สาหะ และซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เพื่ อ ยกย่ อ งชมเชย หรื อ ให้ ร างวั ล พนั ก งานหรื อ บุ ค ลากรที่
ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่พนักงานและ
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บุคลากรคนอื่นๆ ในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่พนักงาน บุคลากร ให้ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริตต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2) เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และ
ซื่อสัตย์สุจริต
4. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรเทศบาลตาบลธาตุทอง
5. วิธีดาเนินการ
1) แต่งตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต
2) คณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเชิดชูเกียรติ
3) จัดทาประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก และเผยแพร่ให้บุคลากรให้ทราบ
4) เชิญชวนให้สานัก/กองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เพื่อ
เข้ารับการคัดเลือก
5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วย
ความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต
6) ประกาศผลการคัดเลือก
7) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
8) เผยแพร่ ประชาสั มพัน ธ์บุ คลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ให้ แก่บุคลากรภายในหน่ว ยงานและ
สาธารณชนได้รั บ ทราบผ่ านช่องทางที่ห ลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่ อสั งคมออนไลน์ บอร์ดประชาสั มพัน ธ์
จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เป็นต้น
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลธาตุทอง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีบุคลากรต้นแบบด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต
ผลลัพธ์
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง
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โครงการที่ 4
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต
2. หลักการและเหตุผล
การดาเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนาไปสู่การทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสาเร็จขององค์กร
อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
เทศบาลตาบลธาตุทองจึงได้ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างจิตสานึกให้บุคลากรตระหนัก
ในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นลาดับที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัด
ในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม อันจะส่งผลให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างจิตสานึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใน
การทางานอันจะนาไปสู่การทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสาเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน จึงได้กาหนดให้มีการ
จัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตาบลธาตุทอง
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น ให้ เจ้ าหน้ าที่ขององค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่นนาหลั ก คุณธรรม จริยธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข
2) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต
4. กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตาบลธาตุทอง จานวน 40 คน
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ
2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3) กาหนดรูปแบบ กาหนดการ และหัวข้อการอบรม
4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์
5) ดาเนินการตามรูปแบบและกาหนดการที่กาหนด
6) รายงานผลการดาเนินการ
7) เผยแพร่การดาเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
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7. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ
งบประมาณ 5,000 บาท
8. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลธาตุทอง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการจัดอบรมจานวน 1 ครั้ง
2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันและ
การปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สารวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล)
ผลลัพธ์
บุ ค ลากรน าหลั ก คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมมาปรั บ ใช้ ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต และการปฏิ บั ติ ง าน ก่ อ ให้ เ กิ ด
วัฒนธรรมองค์กรสุจริตในหน่วยงาน (สารวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล)

มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส
โครงการที่ 5
1. ชื่อโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อที่ประชาช นจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด เทศบาลตาบลธาตุทอง จึงได้มีศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมู ลข่าวสาร รวมทั้งดาเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2) เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสาหรับประชาชน
3) เพื่อจัดแสดงข้อมูลการดาเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน
4) เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบล
ธาตุทอง
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4. กลุ่มเป้าหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลธาตุทอง
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดตั้งคณะทางานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อดาเนินการให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมี
การแสดงข้อมูลการดาเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออื่น ๆ
5) จัดทาข้อมูลแสดงการดาเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลธาตุทองเพื่อเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ผ่ านสื่ อช่องทางต่างๆ ของหน่ ว ยงานเป็นระยะ สม่าเสมอ โดยให้ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่กาหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบถาม
หรือขอข้อมูล หรือรับฟังคาติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/การให้บริการ เช่น
- มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาทาการ
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อ
สอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น
- มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความ
คิดเห็น การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น
7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center
8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
9) จัดทารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลธาตุทอง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
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ผลผลิต
1) มีจานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลธาตุทองให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ผลลัพธ์
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบสารวจความพึง
พอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)

โครงการที่ 6
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ
เทศบาลตาบลธาตุทอง
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลธาตุทองมีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และ
การใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะ การที่ เทศบาลตาบลธาตุ
ทองจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลธาตุทองได้ จึงได้จัดทามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และมาตรการกากับ
ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลตาบลธาตุทองเพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับที่กาหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่ วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลตาบลธาตุทอง
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กาหนดไว้ เช่น
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจั ดหาพัสดุ การจัดซื้อ
จัดจ้าง ฯลฯ
2) เพื่อกากับ ติดตามการเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารของหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องให้ เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กาหนด
3) เพื่อกากับ ติดตามหน่ วยงานที่เกี่ย วข้องให้ ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
4) เพื่อให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
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4. กลุ่มเป้าหมาย
สานัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ในเทศบาลตาบลธาตุทอง
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดตั้งคณะทางานจัดทามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกากับติ ดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะของเทศบาลตาบลธาตุทอง
2) ประชุมคณะทางานฯ
2.1) กาหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อกากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของเทศบาลตาบลธาตุ
ทอง ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทาง
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น
ดังนี้
2.1.1) ข้อมูล พื้น ฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่ ว นราชการของหน่ว ยงาน ข้อมู ล
ผู้บริหาร อานาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ข่าว
ประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)
2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดาเนินงาน รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานประจาปีรอบ 6
เดือน รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานประจาปี คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ E – Service
2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี รายงานการกากับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณประจาปีรอบ 6 เดือน รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดาเนิน การตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน
ร่วม
2.2) กาหนดแนวทาง/มาตรการกากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการต่างๆ
กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
3) ติดตามผลการดาเนิ น การตามมาตรการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ และกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะของเทศบาลตาบลธาตุทอง
4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของระบุชื่อ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารทราบ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
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7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลธาตุทอง
9.ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้
- ข้อมูลพื้นฐาน
- การบริหารงาน
- การบริหารเงินงบประมาณ
- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การส่งเสริมความโปร่งใส
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กาหนดไว้
3) กากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
กฎข้อบังคับที่กาหนด
4) กากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่
เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ผลลัพธ์
1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ากว่าร้อยละ
80 (สารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ)
2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลตาบลธาตุทอง

โครงการที่ 7
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy
2. หลักการและเหตุผล
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้กาหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกาหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทาตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อนาไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ”
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อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้กาหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่ างในการบริ หารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิ ดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดาเนินการให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา
เทศบาลตาบลธาตุทองเล็งเห็นถึงความสาคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่ นเอง มี
ความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้บริหาร
ได้ให้ความสาคัญกับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการ
ป้องกันการทุจริตโดยการจัดทามาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทาอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ
หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนาไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตาบลธาตุทอง
2) เพื่อแสดงเจตจานงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตาบลธาตุทองมี
วัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy
4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตาบลธาตุทอง
5. วิธีดาเนินการ
1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดทามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้”
2) จัดทาประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดาเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy
3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy
4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน
5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy
6) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลธาตุทอง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จานวน 1 ฉบับ
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2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตาบลธาตุทองดาเนินการตาม
แนวทาง NO Gift Policy จานวนร้อยละ 100 (สารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบสารวจ)
ผลลัพธ์
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เรื่องสินบน

โครงการที่ 8
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตาบลธาตุทอง
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสาคัญในการดาเนินการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน โดยการจัดทา “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตาบลธาตุทอง” เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตาบลธาตุทอง
4. กลุ่มเป้าหมาย
เทศบาลตาบลธาตุทอง
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดตั้งคณะทางานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
2) ประชุมคณะทางานฯ เพื่อดาเนินการ ดังนี้
2.1) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)
2.2) จั ดทามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่ งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดย
ต้องมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกาหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกาหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
การกาหนดแนวทางการกากับติดตามให้นาไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงช่องทางอื่นๆ
4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดาเนินการมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความ
โปร่งใส
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5) ปฏิบัติตามมาตรการ
6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ
7) รายงานผลการดาเนินการ
8) เผยแพร่รายงานผลการดาเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลธาตุทอง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตาบลธาตุทอง ผลลัพธ์
เทศบาลตาบลธาตุทองมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป)

โครงการที่ 9
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ได้กาหนดอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มี
อานาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนาหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทางานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้
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มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนาไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม ตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริงต่อไป
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทางานได้ เทศบาลตาบลธาตุทองจึงได้จัด
ให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาลตาบลธาตุทอง
2) เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3) เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
4) เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพได้คนดี
คนเก่งเข้ามาทางาน
4. กลุ่มเป้าหมาย
เทศบาลตาบลธาตุทอง
5. วิธีดาเนินการ
1) ผู้บริหารกาหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย
กฎระเบียบ
2) จัดประชุมหน่วยงานชี้แจงบทบาทอานาจและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
3) จัดตั้งคณะทางานเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบริหารงานของผู้บริห ารและรวบรวม
ความเห็นเสนอต่อผู้บริหาร
5) คณะทางานพิจารณากาหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น
- มาตรการป้องกันแนวทางการได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ทางาน
ส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ
- มาตรการนาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้ บริการมาใช้ในการเลื่อน
ขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร
- มาตรการการนาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร (ITA) มาใช้ในการ
เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร
- มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้เป็น
พนักงาน
- มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
ฯลฯ
6) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
7) ดาเนินการตามมาตรการ
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8) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลธาตุทอง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
- มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จานวน 1 มาตรการ
ผลลัพธ์
- ข้อร้องเรียนในการดาเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลธาตุทองลดลง

โครงการที่ 10
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล”
2. หลักการและเหตุผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนดดัชนีในการ
ประเมิน ที่คานึ งถึงหลั กธรรมาภิบ าล จรรยาบรรณสากล และวัฒ นธรรมของประเทศไทยเป็นหลั กรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนั ก ถึ งความรั บ ผิ ดชอบและการมี ส่ ว นร่ ว มในการต่ อต้ า นการทุ จริ ต ภายในองค์ ก รของผู้ บ ริ ห ารและ
เจ้ าหน้าที่ถึงแม้จ ะเป็ น สิ่ งที่ย ากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่ งสาคัญที่ห น่ ว ยงานต้องสร้างให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น เทศบาลตาบลธาตุทองจึงได้จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรร
มาภิบาล” ที่กาหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
เป็น การพัฒนาวิธีการดาเนิน งานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่ การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานให้สูงขึ้น
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3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล
2) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรในเทศบาลตาบลธาตุทอง
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล”
2) จัดทาประกาศและแนวทางการดาเนินการตามมาตรการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
3) ทุกส่วนราชการจัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น
- ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
- ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอานาจหน้าที่
- ไม่ให้เจ้าหน้าที่ให้บริการเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเนื่องจากความสัมพันธ์
ส่วนตัว เป็นต้น
โดยกาหนดจัดทาเป็นข้อตกลงรายบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่
- ผู้บริหารหน่วยงานกับผู้อานวยการสานัก/กอง
- ผู้อานวยการสานัก/กอง กับ ผู้อานวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน
- ผู้อานวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา
4) รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบและ
อนุมัติ
5) ชี้แจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
6) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง
7) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง ของเทศบาลตาบลธาตุทอง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล
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ผลลัพธ์
จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
โครงการที่ 11
1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตาบลธาตุทอง
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลธาตุทอง มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และ
การใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะ การที่ เทศบาลตาบลธาตุ
ทอง จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อเป็ น การส่ งเสริ ม ให้ ป ระชาชนมีส่ ว นร่ว มในการบริ ห ารกิจการของเทศบาลต าบลธาตุทอง ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทางบประมาณของเทศบาลตาบลธาตุทอง และร่วมดาเนินการโครงการ รวมทั้ง
ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน
2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดทาแผน/โครงการต่างๆ ของตน
3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส
4) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตาบลธาตุทอง
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ ดังนี้
1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจานวนสัดส่วนที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ในการบริหารโครงการ/กิจกรรมต่าง โดยให้คณะกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
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- การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนงาน/โครงการ
- การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ
- การมีส่วนร่วมดาเนินการตามโครงการ
1.2) จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.3) เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในการปรับปรุงการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน
1.5) เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามขั้นตอนต่อไป
1.6) เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน
1.7) รายงานผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผู้บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
2) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการ
ปรึกษาของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
วันเวลาและกาหนดการประชุมสภาท้องถิ่น
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลธาตุทอง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทาแผนพั ฒนาท้องถิ่น และมี
ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดทาแผน/โครงการต่างๆ
2) เทศบาลตาบลธาตุทองมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลลัพธ์
เกิดการมีส่ว นร่วมของประชาชนในการดาเนินการด้านต่างๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นเพิม่ ขึ้น
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โครงการที่ 12
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลธาตุทอง
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมิน
มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รู ป ธรรม ซึ่ ง จะส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ม าตรฐานในการปฏิ บั ติ ร าชการ ลดขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงดาเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลธาตุ
ทอง
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วม
ปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลตาบลธาตุทอง ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
3) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตาบลธาตุทอง
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตาบลธาตุทอง
5. วิธีดาเนินการ
1) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
2) จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
3) จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
4) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน
2 คน
(2) ผู้แทนสมาชิกสภา
2 คน
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 คน
(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)
เป็นกรรมการและเลขานุการ
(5) หัวหน้าสานักปลัด
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ ดาเนินการดังนี้
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1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลธาตุทองตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลธาตุทอง ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา
ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลตาบลธาตุทอง
3) จัดทาแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลธาตุทองสาหรับ
ผลการปฏิบัติราชการประจาปี
4) ดาเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่เทศบาลตาบลธาตุทองมอบหมาย
5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
6) ดาเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
8) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
9) เผยแพร่ ผ ลการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาท้อ งถิ่ นให้ ป ระชาชนทราบ ผ่ านช่อ งทางที่
หลากหลาย เช่น เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
10) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลธาตุทอง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
2) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการ
ต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลตาบลธาตุทอง
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โครงการที่ 13
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตาบลธาตุทอง
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลธาตุทองเห็นความสาคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์ และ
เรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการนามาพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงานบริการสาธารณะและ
การบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้จัดทามาตรการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพื่อกากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล
และการแจ้งผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและ
เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบ
อย่างทัว่ ถึง
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อกากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตาบลธาตุทอง ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม
2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล
และการแจ้งผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม
4. กลุ่มเป้าหมาย
เทศบาลตาบลธาตุทอง
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดตั้งคณะทางานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตาบลธาตุทอง
2) ประชุมคณะทางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตาบลธาตุทอง เพื่อ
กากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก
3) คณะทางานฯ กาหนดมาตรการในการกากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
- กาหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตาบลธาตุทอง
- ก ากั บ ติ ดตามให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ องจัด ให้ มีก ารประชาสั ม พัน ธ์เ ผยแพร่ก ระบวนการ
ร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
- กาหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ
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- กาหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถดาเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ
- กาหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดาเนินการหรือ
ความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง
3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- จัดทาคู่มือหรือแนวทางดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอก
จะทาการร้ องเรี ย น รายละเอีย ดขั้น ตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่ ว นงานที่รับผิ ดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ เป็นต้น
- กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
- กาหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
- จัดทาข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- จัดทาข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จานวนเรื่อง เรื่องที่ดาเนินการแล้ว
เสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ฯลฯ
4) จัดทาคู่มือปฏิบั ติงานเกี่ย วกับ การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุ กข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรีย นการทุจริ ต แนวทางดาเนิน การต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตาบลธาตุทอง ให้
ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน
6) จัดทาฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และกาหนดกาหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไข
ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมขึ้นอีก
7) รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรี ยน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ
8) คณะทางานฯ กากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินการตามมาตรการ
9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ
10) รายงานสรุ ป ผลการดาเนิ น การเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไ ข ให้
ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570
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7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลธาตุทอง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน
4) มีการแจ้งผลการดาเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทาง
ในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง
5) มีการกากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตาบลธาตุทอง ให้สามารถ
ตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่
กาหนดไว้
ผลลัพธ์
ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80

มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
โครงการที่ 14
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
2. หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่ม
มูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คาปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ ยงจาก
การดาเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
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สาคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทาอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ ก าหนด โดยผู้ บ ริ ห ารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โ ดยรวมเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริหาร เพื่อจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทาให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตาบล
ธาตุทอง เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่ งเสริมให้ เกิดกระบวนการกากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการ
ประพฤติมิ ช อบหรื อ การทุ จ ริ ต และเป็ น การลดความเสี่ ย งที่ อาจเกิ ด ขึ้น จนท าให้ ก ารด าเนิ น งานไม่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์
2) เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอานาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลาดับความสาคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร
3) เพื่อนาผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาส
ของความสาเร็จของงาน
4. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรในเทศบาลตาบลธาตุทอง
5. วิธีการดาเนินการ
1) จัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกาหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และ
ให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
2) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสาคัญของเรื่ องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริห ารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
3) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ของเทศบาลตาบลธาตุทอง ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง และ
มติคณะรั ฐ มนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัย ของทรัพย์สิ น และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
4) สอบทานระบบการปฏิบัติ งานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งที่ทางราชการ
กาหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
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5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้ บริห ารเพื่อนาข้อมูล ไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทางาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต รวมทั้งเพื่อ
เพิ่มโอกาสของความสาเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตาบลธาตุทอง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่
2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ผลลัพธ์
1) มีการนาผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ
2) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน
3) การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ 5

โครงการที่ 15
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจั ดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ในอดี ต ที่ ผ่ า นมาการบริ ห ารงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ มี ก ารควบคุ ม ภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่ การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บหรื อ กฎเกณฑ์ ที่ ท างราชการก าหนดไว้ ซึ่ ง ไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง การจั ด การด้ า นอื่ น ๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวม
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ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกาหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมิ น และการบริ ห ารความเสี่ ย ง การควบคุ ม ภายในของหน่ ว ยงานที่ ก าหนดขึ้ น และพั ฒ นาให้ ร ะบบ
การควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกาหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กาหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
2) เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3) เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4) เพื่อให้การควบคุมภายในของ เทศบาลตาบลธาตุทองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
4. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของเทศบาลตาบลธาตุทอง
5. วิธีดาเนินการ
1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5
2) จัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย
(1) การรั บ รองว่าการควบคุมภายในของหน่ ว ยงานเป็ นไปตามมาตรฐานและหลั กเกณฑ์ป ฏิบัติ ที่
กระทรวงการคลังกาหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)
(2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน : ปค.4)
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(3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน (รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5)
(4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6)
3) เสนอรายงานผลการควบคุ ม ภายในตามหลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9
4) นาผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทาการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลธาตุทอง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทาแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ดาเนินการแก้ไข
ผลลัพธ์
1) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ
80 ในระดับมาก)
2) การเผยแพร่ร ายงานการควบคุมภายในให้ สาธารณชนได้ทราบ ส่ งผลให้ การปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส
3) การทุจริตเทศบาลตาบลธาตุทองลดลงร้อยละ 5
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โครงการที่ 16
1. ชื่อโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตาบลธาตุทอง
2. หลักการและเหตุผล
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กาหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกาหนดตัวชี้วัดไว้
ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI)
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ากว่า ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังได้นาผลการประเมิน ITA ไป
กาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน
90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กาหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทย
ต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือ
ได้คะแนนไม่ต่ากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้
คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้กาหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิช อบ โดยกาหนดให้การปรับ
“ระบบ” เพื่อลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อ
นาไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เป็น
หน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่
มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็น หน่วยงานหลั กในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนาไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ
ดังนั้น เทศบาลตาบลธาตุทองจึงได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับท้องถิ่นเอง จึงกาหนดดาเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตาบลธาตุทองเพื่อ
เป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตาบลธาตุทอง
2) เพื่อป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในเทศบาลตาบลธาตุทอง
4. กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานภายในของเทศบาลตาบลธาตุทองทุกหน่วยงาน (สานักงาน,กองงาน,กลุ่มงาน)
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทามาตรการและขออนุมัติดาเนินการต่อผู้มีอานาจ
2) จัดตั้งคณะทางานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
3) คณะทางานดาเนินการประเมินความเสี่ยงการดาเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดาเนินโครงการที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริต
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4) คณะทางานดาเนินการจัดทานวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
5) ดาเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง มาตรการและการดาเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และช่องทางอื่นๆ
6) มีการประชุมชี้แจงทาความเข้าใจมาตรการและการดาเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่าง
เคร่งครัด
7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
8) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลธาตุทอง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดาเนินโครงการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต จานวน 1 ชุด
2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดาเนินการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต อย่างน้อยจานวน 5 เรื่อง
3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง มาตรการและการดาเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ผลลัพธ์
เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลตาบลธาตุทองลดลง
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โครงการที่ 17
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดาเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจาไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรื อขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทาผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทาให้การแก้ไขปัญ หาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า
ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลธาตุทอง เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
และแนวทางการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รวมทั้ ง กฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่า ด้ ว ยการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จ ริต และกฎหมายอื่น ๆที่
เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ ผู้บริ หาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลธาตุทอง ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลธาตุทอง ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ
4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลธาตุทอง
5. วิธีดาเนินการ
1) จัดทาโครงการ/แผนงาน
2) กาหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
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3) จัดเตรียมการอบรม ได้แก่ จัดทากาหนดการ ประสานวิทยากร จัดทาเอกสารประกอบการอบรม
จัดเตรียมสถานที่ เชิญกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ
4) อบรมให้ความรู้ตามกาหนดการ
5) ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ
6) รายงานผลการดาเนินการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 5,000 บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลธาตุทอง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสาหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
2) ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลธาตุทอง มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของจานวนผู้เข้ารับการอบรม
ผลลัพธ์
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลธาตุทอง บริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ

โครงการที่ 18
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาล
ตาบลธาตุทอง
2. หลักการและเหตุผล
ปัญหาการทุจ ริ ตคอร์ รั ป ชัน ในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลาดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็ นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
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ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจ และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
เทศบาลตาบลธาตุทอง มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถเสนอ
เรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ ดาเนินการจัดทามาตรการจั ด
ให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลตาบลธาตุทอง
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สาหรับบุคลากร
และประชาชน
2) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่ องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว
โปร่งใส เป็นธรรม
4. กลุ่มเป้าหมาย
ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลตาบลธาตุทอง
5. วิธีดาเนินการ
1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้า
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้ องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
และจั ด ให้ มี ช่ อ งทางการติ ด ตามเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นได้ ด้ ว ยตนเอง และมี ก ารรายงานผลการด าเนิ น การหรื อ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
2) ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
3) ดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน
4) ดาเนินการจัดทาและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) รายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลธาตุทอง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
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ผลผลิต
มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสาหรับ
ผู้ร้องเรียน
ผลลัพธ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา
จากจานวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จานวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน)
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