
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต 

     ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 เทศบาลต าบลศรีสงคราม 
อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 

 
 

 



 

 

 
 ค าน า 

 
ตาม  คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)     ให้หน่วยงานภาครัฐน าแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสู่การปฏิบัติ และคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑  ก าหนดให้หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงาน จัดท าแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประกอบกับ ส านักงาน 
ก.พ.ร.ได้เห็นชอบให้ส่วนราชการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการบริหารความ
เสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของโครงการส าคัญที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  

เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ  เทศบาลต าบลศรีสงคราม จึงได้จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม    โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว   
 
   
 

      (นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์) 
            นายกเทศมนตรีต าบลศรีสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

ส่วนท่ี ๑ 
บทน า 

 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน  ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต  เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 

  การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อการทุจริตในระดับท้องถิ่น  ได้แก่  การกระจาย
อ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม่ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการต่าง ๆ 
ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน  มีประสิทธิภาพมากข้ึน  แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้ม
ของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึนอีกเช่นกัน 
 

  ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น  ๗  ประเภท  ดังนี้ 
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ  การจัดท าบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้าง  และการเงินการคลัง  ซึ่งส่วน 

ใหญ่เกิดจาการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากบุคคล 
๓) สภาพทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม 

จริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ 

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ  บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   สรุปได้ดังนี้ 
๑.โอกาส  แม้ว่าปัจจุบันมี่หน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้กฎหมายที่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิด
การทุจริต 

๒. สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้ 
คนไทยปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น 

๓. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น   
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาดกลไก 
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

๔. การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ  ได้แก่  การจัดซื้อ จัดจ้าง  เป็นเรื่องของ 
 



 

 

 
การผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบว่าบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาดได้แก่  การผูกขาดใน
โครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

๑. การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย  ความยากจนถือเป็น 
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องการแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิมรายได้พิเศษให้กับตนเองและครอบครัว 

๒. การขาดจริยธรรม  คุณธรรม   ในสมัยโบราณ  ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ 
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน  แต่ในปัจจุบันพบว่า  คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวต่อบาป
น้อยลง  และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น  มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

๓. ค่านิยมที่ผิด   ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี  คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต 
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน  คนที่เป็นเศรษฐี  คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง  ด้วยเหตุนี้  ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา  
 
๒. หลักการและเหตุผล 
   ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ 
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย  ไม่ว่า
จะเป็นภาคการเมือง หรือราชการ  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มักถูกมองจากสังคมภายนอกว่าเป็น
องค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชัน  ซึ่งส่งผลต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบและเป็นประเทศที่มีปัญหา
การคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 
  แม้ว่าที่ผ่านมา  ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการทุจริต เช่นการ
เป็นภาคภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  หรือการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓  ฉบับ  แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยก็ไม่ได้ลดน้อย  สาเหตุเนื่องจาก
ปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างของสังคมไทยที่เป็นพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์มาตั้งแต่อดีต 
  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่ ๓   ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  เริ่มจาก 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔   มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมที่ไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเป้าหมายเพ่ือให้ได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  ในปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
หลักเป็น  ๖  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาระบบการป้องการการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ปฏิรูปกลไกลและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 

       ดังนั้น  เพ่ือให้การขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเกิดผลเป็นรูปธรรมในทาง 



 

 

 
ปฏิบัติตามเจตนาของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓  (พ.ศ.๒๕๖๐ –๒๕๖๔)   
เทศบาลต าบลศรีสงคราม จึงได้จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ  
อันน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
  ๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาล 
  ๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง  
ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
  ๓) เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลศรีสงครามเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
  ๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม  และการตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริหารกิจการ
ของเทศบาล 
  ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาล 
 

๔. เป้าหมาย 
  ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาล รวมถึงประชาชนในเขต
เทศบาลมีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ปราศจากการ
ก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ 
  ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ 
  ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการของเทศบาล 
  ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลที่เข้มแข็งใน
การตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
  ๕) เทศบาลมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบจนเป็น
ที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
  ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของเทศบาล รวมถึงประชาชนในเขต
เทศบาลมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริตจาก
การปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒) เทศบาลสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  มีความโปร่งใส  
เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 



 

 

  ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
  ๕) เทศบาลมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ ๑ 
 
 
 
 



 

 

ส่วนท่ี ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมาย 
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน 
ต่อการทุจรติ 

๑.๑ การสร้างจิต 
ส านึกและความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑.โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
๒)โครงการปฏิบตัิธรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
๑.๑.๔ มาตรการส่งเสริม
การปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของ 
เทศบาล 

 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 - 
 
 
- 
 
 
- 

 - 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๒ การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) โครงการอาสาสมัคร
อนุรักษ์ทรัพยากรลุ่มน้ า
สงคราม 
 

๒) โครงการหนึ่งคน หนึ่ง
ฝน หนึ่งต้นเพื่อปวงชน
ชาวไทย 
 

๓) โครงการฝึกอบรม
อาชีพ 
 

๔) โครงการลานบญุลาน
ธรรม 
 

 ๕) กิจกรรมคดัแยกชยะ
ลดโลกร้อน 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
  
 

 ๑๐,๐๐๐ 
 
 

- 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐,,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

 
- 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

 

๑๐,๐๐๐ 
 

 
- 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

- 

 



 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ ๔ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

 
มิต ิ

 
ภารกจิตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมาย 
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  ๑.๓ การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนัก 
แก่เด็กและเยาวชน 
 

 ๑) โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดรู้อน 
 

๒)โครงการ พาน้องเข้าวัด 
 

๓)โครงการ สายใยรัก
ผูกพันวันแม ่
 

๔)โครงการ วันไหว้คร ู
           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 ๓๐,๐๐๐ 
 
 

 - 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

- 
  

 ๓๐,๐๐๐ 
 
 

 - 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

- 

 ๓๐,๐๐๐  
 
 

- 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

- 

 ๓๐,๐๐๐  
 

 
- 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

- 

  
 

  

มิติท่ี ๑ รวม ๑๐ โครงการ ๑ กิจกรรม 
๑ มาตรการ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  

๒.การบริหาร
ราชการเพื่อ 
ป้องกันการ
ทุจริต 

๒.๑ การแสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ 
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 
 

๑) ๑) โครงการประกาศ
เจตนารมณ ์

๒)  
๒) มาตรการเทศบาล 
ต าบลศรีสงคราม.ใส
สะอาดต่อต้านการทุจริต 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒ มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล 
 

๒) โครงการ “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน” 
 
 

๓) โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจดัจ้าง 
 

๔) โครงการอดุหนุนการ
บริหารกิจการภายในศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ 
 

๕) โครงการจ้างส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 

 

 
- 
 
 

๒๗,๐๐๐ 
 

 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

  

- 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 

- 
 
 

๒๗,๐๐๐ 
 
 
 

 

๑๐,๐๐๐ 
 

  

 - 
 
 
 

- 
 
 

 

 
- 
 
 

๒๗,๐๐๐ 
 
 

 
 

๑๐,๐๐๐ 

- 
 
 
 
 

- 
 

 
. 

 
 

- 
 
 

๒๗,๐๐๐ 
 

 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
  

  



 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ ๔ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมาย 
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

    
 
 
 

๗) โครงการประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 
 
 

 ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐   ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐   

 ๒.๓  มาตรการการใช้ดลุย
พินิจและอ านาจหนา้ทีใ่ห้
เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 

๑) โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

๒) มาตรการการมอบ
อ านาจอนุมัติ อนุญาต 
สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
 

๓) โครงการปรับปรุงที่อยู่
อาศัยของคนพิการ 
 
๔)โครงการซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้และผู้ยากจน 
 
๕) โครงการเทศบาล
ประสานใจ ผู้สูงวัยอบอุ่น 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

๕๕,๐๐๐ 
 
 

๒๕,๐๐๐ 
 
 
 

๓๕,๐๐๐ 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

๕๕,๐๐๐ 
 
 

๒๕,๐๐๐ 
 
 
 

๓๕,๐๐๐ 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

๕๕,๕๐๐ 
 
 

๒๕,๐๐๐ 
 
 
 

๓๕,๐๐๐ 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

๕๕,๐๐๐ 
 
 
๒๕,๐๐๐ 

 
 
 

๓๕,๐๐๐ 

  

 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ  การ
ประพฤติปฏบิัติตนใหเ้ป็น
ที่ประจักษ ์
 
 
 
 

๑) โครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติบคุคลที่ประพฤติ
ตนเป็นท่ีประจักษ ์
 

๒)กิจกรรมมอบเกยีรติ
บัตร 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

- 
 
 
 

- 

- 
 
 
 

- 

- 
 
 
 

- 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
 
 



 

 

 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ ๔ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมาย 
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  ๒.๕ มาตรการจัดการใน
กรณไีด้ทราบ หรือรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) กิจกรรมการจดัท า
ข้อตกลงการปฏิบตัิ
ราชการของเทศบาลต าบล
ศรีสงคราม 
 

๒) กิจกรรมให้ความร่วม 
มือกับหน่วยตรวจสอบ 
เช่น จังหวัด   อ าเภอเพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแลการปฏิบัตริาชการ
ของเทศบาลต าบลศรี
สงคราม 
 

๓) มาตรการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ร้องเรียน 
 

๔) มาตรการด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน  
กรณีมีบคุคลกล่าวหา 
จนท.ของเทศบาล ว่า
ทุจริตและปฏิบตัิหน้าที่
ราชการตามอ านาจหน้าท่ี
โดยมิชอบ 

 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 

 
 
 

- 
 

- 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 

- 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 

- 

- 
 

 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 

 
- 
 

 
 
 

- 

   

มิติท่ี ๒  รวม ๑๑ โครงการ ๕ มาตรการ 
๓ กิจกรรม 

๑๖๒,๐๐๐ ๑๖๒,๐๐๐ ๑๖๒,๐๐๐ ๑๖๒,๐๐๐  

๓. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จดัให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ได้ทุกขั้นตอน 
 
 
 
 

 ๑) มาตรการปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 

๒) โครงการอบรมให้
ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมลู
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ 
 

๓) มาตรการจดัท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์Facebook 
 

๔.) โครงการประชาสัม 
พันธ์เสียงตามสาย 

 ๑๐,๐๐๐ 
 

 
๑๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

- 
 

 
 

๕๐,๐๐๐ 
  

๑๐,๐๐๐ 
 

 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

๕๐,๐๐๐  

 ๑๐,๐๐๐ 
 

 
๑๕,๐๐๐ 

 
 

 
 

- 
 

 
 

๕๐,๐๐๐  

 ๑๐,๐๐๐ 
 

 
๑๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

- 
 

 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

  
 

 



 

 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ ๔ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 
 

มิต ิ
 

ภารกิจตามมติ ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมาย 
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  ๓.๒ การรับฟังความคดิเห็น 
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) โครงการเทศบาล
สัญจร 
 

๒) การด าเนินงานศูนย์รับ
เรื่องร้องราว ร้องทุกข์ 
 

๓) ก าหนดขั้นตอน/
กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 
๔) จัดท าแผนด าเนินงาน 
 

๕) จัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 
 

๖) มาตรการแกไ้ขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ 
 

๗) กิจกรรมรายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริง
ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ 
 

๘) ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชน 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

- 
 
 
 

- 
  
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

 
 

๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

 
 

๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
 

 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 

 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

 

๕,๐๐๐ 

  
 
 
 

  

 ๓.๓ การส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๑)มาตรการ แต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 
 

๒)โครงการ ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล  
 
๓) โครงการจัดท า
ประชาคมท้องถิน่ 

- 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

- 
 
 

 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

๒๐,๐๐๐ 
 

 

- 
 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 

 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

  

- 
 

 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
  

  
 
 

  
 

มิติท่ี ๓ รวม ๑๐ โครงการ ๔ มาตรการ 
๑ กิจกรรม 

๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐  



 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ ๔ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมาย 
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔. การเสรมิ 
สร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการตรวจ 
สอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจดัวางระบบ
และรายงานการควบคมุ
ภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 
 
 
 
 
 
 

๑) โครงการจัดท าแผน 
การตรวจสอบภายใน 
 
๒) โครงการจัดท าและ
รายงานผลการจดัท า
ควบคุมภายใน 
 
๓) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคมุ
ภายใน 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

  

 ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตัิหรือ
การบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) โครงการส่งเสริมให้
ประชาชนตรวจสอบก ากับ
ดูแลด้านพสัด ุ
 
๒) กิจกรรมรายงานผล
การจ่ายเงินให้ประชาชน
รับทราบ 
 
๓) กิจกรรมประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดหาผล 
ประโยชน์ในทรัพยส์ิน 
 
  
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

  

 ๔.๓ การส่งเสรมิบทบาท
ของการตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) โครงการพัฒนา
ศักยภาพ 

 
๒) กิจกรรมส่งเสริมให้
สมาชิกสภามีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัต ิ
งานของฝ่ายบริหาร 
 

 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
- 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
- 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
- 

  
  



 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ ๔ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมาย 
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  ๔.๔ เสรมิพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและบูรณา
การทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 
 
 

 ๑)โครงการประชาสัม 
พันธ์พระราชด ารัส 
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

  
 

 
 
 

 

- - - -   
 
  

มิติท่ี ๔  รวม ๔๕ โครงการ ๔ กิจกรรม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ส่วนที่ ๓ 
 

 
มิติที่ ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนการทุจริต 
 ๑.๑  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าของเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
๑.  ชื่อโครงการ   โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล   
                       

๒.  หลักการและเหตุผล 
 

         หลักธรรมาภิบาล  เป็นมิติของกระบวนทัศน์ใหม่การบริหารงานภาครัฐ ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ 
การเน้นบทบาทของผู้บริหารงานภาครัฐในฐานะท่ีเป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพสูง ในการบริหารงานแต่ละระดับ
มากขึ้น เพ่ือประกันเรื่องฉ้อราษฎร์บังหลวงและความไม่มีประสิทธิภาพการบริหารงานอย่างโปร่งใส ให้มี
คุณภาพ  

ระบบธรรมาภิบาลจึงเป็นหัวใจส าคัญยิ่ง ของทุกองค์กรไม่ว่าหน่วยงานราชการหรืองานเอกชน หรือ
ระบบการศึกษาก็มีปัญหาในทุกระดับที่ผ่านมากระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอนต้องโปร่งใส คือ
การตรวจสอบได้และอธิบายได้ทุกขั้นตอนต้องมีผู้รับผิดชอบ รัฐบาลได้มีการปฏิรูประบบราชการเพ่ือบริการ
ประชาชนให้มีความพึงพอใจในการบริการภาครัฐมากขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว ส านัก
นายกรัฐมนตรีจึงออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๕๔ ขึ้น เพ่ือให้ทุกกระทรวง ทบวง กรมและส่วนราชการถือปฏิบัติ หลักการบริหารกิจการบ้ านเมืองและ
สังคมท่ีดีซึ่งเรียกกันโดยทั่ว ไปว่า “ธรรมาภิบาล” ประกอบด้วย ด้านนิติธรรม ด้านคุณธรรม ด้านความโปร่งใส 
ด้านความมีส่วนร่วม ด้านความรับผิดชอบ ด้านความคุ้มค่า  
       การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสัมฤทธิ์ผลได้นั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ ใน 
การบริหารงานด้านต่างๆ   เทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  จึงได้จัดท า
โครงการดังกล่าวเพ่ือพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลต่อไปในอนาคต 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
          ๑. เพ่ือให้เทศบาลต าบลศรีสงครามมีระบบการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส  เป็นธรรม และมี
ประสิทธิภาพ 
          ๒. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง ลูกจ้างใน
โครงการจ้างเหมาตามภารกิจ มีจิตส านึกตามหลักธรรมาภิบาล  และท างานด้วยความชื่อสัตย์  สุจริต โปร่งใส
และยึดกฎ ระเบียนในการปฏิบัติงาน 
          ๓. ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่มากขึ้น  
        ๔. เพ่ือให้เทศบาลต าบลศรีสงคราม เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติราชการใสสะอาดซึ่งเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล  
 
 



 

 

 
     ๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

             คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล   ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง ลูกจ้างใน
โครงการจ้างเหมาตามภารกิจ  จ านวน  ๑๑๖  คน   
             ๑. ก าหนดแนวทางและระบบการท างานที่ดีและเหมาะสม  โดยมีกลไกในการป้องกันการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ 
              ๒. จัดกิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ให้แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบล
ศรีสงคราม มีจิตส านึกธรรมาภิบาล   
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
          เทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม   
 

๖. วิธีด าเนินการ 
                ๑. น าเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
                ๒. ด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง 
                 ๓. ด าเนินการตามแผนงานและกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
                 ๔. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอย่างต่อเนื่อง 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ   

          ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๘.  งบประมาณ 
            ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
 

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
         ส านักปลัดเทศบาล,กองคลัง,กองช่าง,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,กองการศึกษา,กองวิชาการและ
แผนงาน    
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
         ไม่มีเรื่องร้องเรียนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลศรีสงคราม ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ 
 
๑.  ชื่อโครงการ   โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
                       

๒.  หลักการและเหตุผล 
 

     ด้วย คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็น
กลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน  ในท้องถิ่น  ทั้ง
ยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิต ที่ดีให้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชน  ในแต่ละท้องถิ่นจะมี
ความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน  หากคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม 
 



 

 

 
 ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพ่ือ
คุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลั กเกณฑ์และ
วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ แก้กฎระเบียบที่เอ้ือต่อการทุจริต ใช้วิธีการ
บริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  ประกอบกับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น  (ก.ถ.)  ได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน ได้แก่ 

๑. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมี 
ความรับผิดชอบ   

๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ 

ประชาชนเป็นหลัก 
๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งเทศบาลต าบลศรีสงคราม  

ได้ยึดถือเป็นแนวทางส าหรับประพฤติตนและเป็นหลักการในการปฏิบัติงาน ดังนั้น  เพ่ือเป็นการพัฒนาจิตใจ
และเพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจ าวัน และ
ประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม  เทศบาลต าบลศรีสงคราม  จึงได้จัดท าโครงการ ฯ นี้ขึ้นมา 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล, 

ลูกจ้างประจ า, พนักงานจ้าง, และลูกจ้างในโครงการจ้างเหมาตามภารกิจ  ได้น าหลักคุณธรรม จริยธรรม ไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสม 
           ๒ เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจ า, พนักงานจ้าง, และ
ลูกจ้างในโครงการจ้างเหมาตามภารกิจ  เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน  มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและ
กัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
          คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล,  พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจ า, พนักงานจ้างและลูกจ้างใน
โครงการจ้างเหมาตามภารกิจ   จ านวน  ๑๑๖   คน 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
            วัดศรีสมบูรณ์  ต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม   
 

๖. วิธีด าเนินการ 
           ๑. วางแผนภายในองค์กรเพ่ือหาแนวทางในการจัดอบรมและเสนอโครงการ 
           ๒. ติดต่อประสานผู้ที่เก่ียวข้อง 
 
 



 

 

 
 

 

 
           ๓. ด าเนินการตามโครงการฯ โดยการเข้าวัดเพื่อปฏิบัติธรรม  สนทนาธรรม  ฟังเทศน์  สวดมนต์ นั่ง
สมาธิ  ทุกๆ ๘ ค่ า  และ ๑๕ ค่ า 
           ๔. รายงานผลการด าเนินโครงการต่อนายกเทศมนตรีต าบลศรีสงคราม  
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  

๘.  งบประมาณ 
           ไม่ใช้งบประมาณด าเนินงาน 
 

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
         ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
            ไม่มีเรื่องร้องเรียนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลศรีสงคราม ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
๑.  ชื่อโครงการ   โครงการมาตรการส่งเสริมคุณธรรม   จริยธรรม  
                        

๒.  หลักการและเหตุผล  
 

                     พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ 
เมษายน ๒๕๕๓ “การท าความดีนั้น แม้จะไม่มีใครรู้เห็น  แต่ก็จ าเป็นต้องท า เพ่ือให้ผลดีที่เกิดขึ้นยิ่งเพ่ิมพูน
และแผ่ขยายกว้างออกไป เป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงท่ีแท้  แก่ตน แก่ส่วนรวม ตลอดถึงชาติบ้านเมือง
พร้อมทุกส่วน ข้าราชการทุกคนจึงต้องตั้งใจให้หนักแน่นเที่ยงตรง  ที่จะกระท าความดีทั้งในการประพฤติตน
และการปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะเสียสละ โดยไม่หวั่นไหวย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา  หรือความล าบาก
เหนื่อยยาก” และพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน  ๑ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๕๕ “งานราชการทุกอย่าง ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ง่ายหรือยาก ย่อมมีความส าคัญอยู่ในงานของ
แผ่นดินด้วยกันทั้งสิ้น อีกทั้งงานทุกด้านทุกสาขาย่อมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เป็นปัจจัยเกื้อกูลส่งเสริมกันและกัน
อยู่  ข้าราชการทุกคน ทุกฝ่าย ทุกระดับ จึงต้องไม่ถือตัวแบ่งแยกกัน หากต้องพิจารณาให้เห็นความส าคัญของ
กันและกัน แล้วร่วมงานประสานสัมพันธ์กัน ด้วยความเป็นมิตร ด้วยความเข้าใจเห็นใจกัน และด้วยความ
เมตตาปรองดองกัน.  งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้ด าเนินก้าวหน้าไปพร้อมเสมอกัน และยังประโยชน์ที่พึง
ประสงค์ คือความเจริญมั่นคง  ให้เกิดแก่บุคคล แก่งาน และแก่ส่วนรวมได้แท้จริง.” 
          เทศบาลต าบลศรีสงคราม  ได้จัดท าประมวลจริยธรรมขึ้นโดยยึดหลักค่านิยมหลัก (Core  Value) 
ของมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ทั้งนี้ เพ่ือให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล   ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลต าบลศรีสงครามทุกคนประพฤติ
ปฏิบัติตนแบบอย่างที่ดีงาม ทรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการที่ดี เป็นที่ศรัทธา  เชื่อถือ
ไว้วางใจ ยกย่องและชื่นชม ของสังคม และประชาชนทั่วไป จ านวน ๒๙  ข้อหลัก และจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม จ านวน  ๕  โครงการ 
 



 

 

 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
         ๑. เพ่ือส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง 
ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ 
และระเบียบ เห็นความส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
          ๒. เพ่ือส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง 
มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดย
ยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
         ๓. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับคณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
         ๔. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง มี
ความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์           
  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
          คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล   ลกูจ้างประจ า  พนักงานจ้าง ลูกจ้างใน
โครงการจ้างเหมาตามภารกิจ  จ านวน  ๑๑๖  คน   
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
           เทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม   
 

๖. วิธีด าเนินการ 
         ๑. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
          ๒. ด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง 
          ๓. ด าเนินการตามแผนงานและกิจกรรมต่างๆ   
         ๔.  รายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ   

      ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๘.  งบประมาณ 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
 

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
          ส านักปลัดเทศบาล ,กองคลัง,กองช่าง,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,กองการศึกษา,กองวิชาการและ
แผนงาน    
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
            ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกินร้อยละ ๘๐  มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดย
มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม มีคุณธรรม และจริยธรรม มีหลักธรรม 
 



 

 

 
ทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจในการด าเนินชีวิต และการท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของหน่วยงาน 
 
 ๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 

 ๑.  ชื่อโครงการ    โครงการอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรลุ่มน้ าสงคราม  
 

๒.  หลักการและเหตุผล 
       แม่น้ าสงครามมีต้นก าเนิดที่บริเวณเทือกเขาภูพาน มีความยาว ๔๒๐ กิโลเมตร กรมควบคุมมลพิษได้
ประกาศเรื่อง “ก าหนดประเภทของแหล่งน้ าในแม่น้ าสงคราม” ให้แม่น้ าสงครามตั้งแต่จุดบรรจบระหว่างแม่น้ า
สงครามกับแม่น้ าโขงบริเวณบ้านไชยบุรี ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม (ก.ม.ที่ ๐) จนถึงแม่น้ า
สงครามบริเวณบ้านห้วยสงคราม ต าบลโซ่พิสัย อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย (ก.ม.ที่ ๑๘๙) เป็นแหล่งน้ า
ประเภทที่ ๓ ซึ่งมีคุณภาพสามารถน าไปใช้ได้  นอกจากนี้ระบบนิเวศน์ของลุ่มน้ าสงครามยังมีความหลากหลาย
ทางชีวภาพค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับล าน้ าอ่ืน ๆ อย่างไรก็ดีระบบนิเวศน์ต่างๆ หรือความหลากหลายของสัตว์
และพืชริมฝั่งสงคราม (ป่าบุ่ง ป่าทาม)  เริ่มเสื่อมสภาพและลดถอยลงอย่างมากจากการกระท าของคนในชุมชน
เอง  ฉะนั้นคนในชุมชนจึงควรหันมาใส่ใจในการอนุรักษ์แม่น้ า  เพ่ือคงความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่แล้ว 
โดยอนุรักษ์ทั้งระบบ ทั้งพืช และสัตว์ (ป่าบุ่ง ป่าทาม ปลา และสัตว์อ่ืนๆ ในแม่น้ า)  เพ่ือชุมชนและประชาชน
ทั่วไปจะได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป 
       เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มน้ าสงครามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   ที่บัญญัติให้ประชาชนมีสิทธิในการปกป้องดูแลและบริหารจัดการ
ทรัพยากรในท้องถิ่นตนเอง (มาตรา ๒๙๐ (๑)) ในขณะที่พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการ การ
บ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๑๖ (๒๔)) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
        ดังนั้น เทศบาลต าบลศรีสงคราม จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรลุ่มน้ าสงคราม  
โดยใช้ทรัพยากรบริเวณลุ่มน้ าสงครามอย่างฉลาด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน เพ่ือที่จะได้ใช้ให้ได้นาน
ที่สุดหรือตลอดไป โดยใช้วิธีการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
และเกิดผลสัมฤทธิ์ในหลายๆ ด้าน 
 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรลุ่มน้ าสงคราม (รวมถึงป่าบุ่งป่าทาม และสัตว์ในแม่น้ าสงคราม)  ให้เป็น
แหล่งอาหารของประชาชนทั่วไป 

๒. เพ่ือปลุกจิตส านึกของชุมชน ให้ตระหนักถึง ความส าคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มน้ า
สงคราม 

๓. เพ่ือให้ชุมชนส านึกรักและหวงแหนในลุ่มน้ าสงคราม  และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างเต็ม
ใจและต่อเนื่อง 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
           ๑. ชุมชนบ้านปากอูนมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์  เป็นขุมทรัพย์และเป็นสวัสดิการแก่ชุมชน 
 



 

 

 
๒. ประชาชนมาเที่ยวธรรมชาติอย่างมีจิตส านึก 

         ๓. เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของป่าบุ่งป่าทาม 
๔. สัตว์น้ าเพิ่มปริมาณ จากการจับอย่างถูกวิธีและรู้คุณค่า 

       ๕. แม่น้ าสะอาด คุณภาพของน้ าดีขึ้นถึงระดับประเภทที่ ๒ 
          ๖. ริมฝั่งแม่น้ าสะอาดปราศจากขยะซึ่งย่อยสลายยาก 
         ๗. ประชาชนมีจิตส านึกรักและหวงแหนลุ่มน้ าสงคราม 
           ๘. ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     ๙. ท างานอย่างบูรณาการ ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๐. เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มีความสมดุลระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ   การพัฒนา
สังคม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
         ลุ่มน้ าสงครามช่วงที่ไหลผ่านบ้านปากอูน  ต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. เขียนโครงการ   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างสมัครใจจากหลายกลุ่ม  
หลายวัย เพื่อให้เกิดการสานต่อและเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ  เช่นเด็ก เยาวชน ชาวประมง แม่ค้า 
ข้าราชการ  ประชาชนทั่วไป เป็นต้น    
           ๒. ให้ความรู้ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี /การดูแลรักษาป่าทุ่งป่าทาม   
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 การด าเนินการ  ๓  ครั้ง  ตั้งแต่เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓   
 

๘.  งบประมาณ 
๑๐,๐๐๐.-  บาท  
 

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ      
         ส านักปลัดเทศบาล และกองคลัง   
                            
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
       คุณภาพน้ าสงคราม อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 

 
๑.  ชื่อโครงการ   โครงการหนึ่งฝน   หนึ่งต้น  เพื่อปวงชนชาวไทย   
                       

๒.  หลักการและเหตุผล 
       ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของประเทศ  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่เนื่องจาก
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม  เทคโนโลยี ท าให้มีการบุกรุกท าลายพ้ืนที่ป่า  เพ่ือใช้ขยายเขต
อุตสาหกรรมมากขึ้น เป็นสาเหตุให้จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็ว  ส่งผลเสียหายต่อประเทศในหลายๆ
ด้าน อย่างรุ่นแรง ท าให้เกิดภาวะโลกร้อนเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ  เช่น วาตภัย  อุทกภัย  อัคคีภัย  จ านวนสัตว์
ป่าลดลง  จนบางชนิดสูญพันธ์  ขาดพ้ืนที่ผลิตอาหาร ผลิตออกซิเจน  ตลอดจนเป็นการท าลายต้นก าเนิดแม่น้ า
สายต่างๆ ที่เป็นแหล่งพ่ึงพิงของสรรพสิ่งมีชีวิตบนโลก 
 



 

 

 
        เทศบาลต าบลศรีสงคราม ตระหนักถึงความส าคัญของป่าไม้  จึงได้จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อมและสภาพป่าเสื่อมโทรมที่ถูกท าลายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของประชาชนและคืนสมดุลให้กับ
ธรรมชาติ  ตลอดจนเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในวโรกาสที่ทรงเจริญ 
พระชนมายุครบ ๘๙ พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี  เจริญมายุ ๘๕ พรรษา  จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น   
 

๓. วัตถุประสงค์ 
           ๑. เพ่ือให้ประชาชนมีความตระหนัก  ส านึกรักทรัพยากรป่า และระบบนิเวศน์  รวมถึงเห็น
ความส าคัญของป่าที่มีต่อทุกๆ ชีวิต 
  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
            -  หน่วยงานราชการในพ้ืนที่  
            -  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล,  พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจ า, พนักงานจ้างและลูกจ้าง
ในโครงการจ้างเหมาตามภารกิจ   จ านวน  ๑๑๖   คน 
             - ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลศรีสงคราม  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๑๕๐ คน 
 

 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
            ที่ดินสาธารณะประโยชน์ดงเฮือ   เทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  
 

๖. วิธีด าเนินการ 
           ๑. เขียนโครงการเสนอผู้บริหารอนุมัติ 
           ๒. ติดต่อประสานผู้ที่เก่ียวข้อง /ประชาสัมพันธ์โครงการ/ขอรับการสนับสนุนพันธ์กล้าไม้จากศูนย์
เพาะกล้าไม้  จังหวัดนครพนม 
           ๓. ด าเนินการปลูกต้นตามโครงการดังกล่าว 
           ๔. รายงานผลการด าเนินโครงการต่อนายกเทศมนตรีต าบลศรีสงคราม  

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ   

             ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๘.  งบประมาณ 
            ๕,๐๐๐  บาท  
 

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
          ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
         จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ ๙๕  
 
๑.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   โครงการฝึกอาชีพท าน้ ายาอเนกประสงค์ 
 

 
 



 

 

 
๒.  หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 

ตามท่ีรัฐบาล ได้มีนโยบายในการขจัดปัญหาความยากจน ให้กับประชาชนชาวไทยให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  สามารถยกระดับและพัฒนาคุณภาพของคนจนให้อยู่ดีกินดี  โดยการเพ่ิมรายได้  ลดรายจ่าย  
ขยายโอกาสและสร้างศักยภาพของคนจนให้สามารถพ่ึงตนเอง  โดยมีคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานของความสมดุล
พอดีและเพ่ือใช้เป็นพลังแผ่นดินเพื่อด ารงความเข้มแข็งในชุมชน 
 ในการพัฒนาสังคมไทยให้สอดคล้องกับนโยบาย ซึ่งเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น
การให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน และ
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาอาชีพ  โดยเฉพาะการให้การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริงบูรณาการกับวิถีชีวิต สามารถพัฒนาประชาชนและสังคมไทยให้น าความรู้และทักษะไปเป็นอาชีพเสริม  
อาชีพหลักได้  อีกท้ังเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายอาชีพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
อาชีพ อีกท้ังยังก่อให้เกิดความรัก  ความสามัคคีในชุมชนอีกด้วย 

 ดังนั้น ในฐานะที่เทศบาลต าบลศรีสงคราม  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการพัฒนาทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม   ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาศักยภาพให้แก่
ประชาชน   เทศบาลต าบลศรีสงคราม  จึงได้จัดท าโครงการฝึกอาชีพท าน้ ายาอเนกประสงค์ข้ึน  เพื่อสร้าง
รายได้   และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์     พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลศรีสงครามให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  

๓.  วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือให้ชุมชนสามารถผลิตน้ ายาอเนกประสงค์ไว้ใช้ในครัวเรือนหรือจ าหน่ายได้  และเพ่ือให้ 

ประชาชนเกิดความรู้และทักษะอาชีพ สามารถน าไปประกอบอาชีพเสริมและอาชีพหลักได้ 
๓.๒  เพ่ือให้ประชาชนสามารถลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวสามารถด าเนินชีวิต 

บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
๓.๓  เพ่ือให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่ม  เป็นการร่วมกันคิด  กันท า

และร่วมพัฒนา  ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
       ๔.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

       -  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลศรีสงคราม  จ านวน ๕ หมู่บ้าน ได้รับฝึกอบรมอาชีพ 
 ๔.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

       -  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลศรีสงคราม  สามารถผลิตน้ ายาอเนกประสงค์ไว้ใช้ในครัวเรือน 
หรือจ าหน่ายได้  และเพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้และทักษะอาชีพ  ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัว 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
       ส านักงานเทศบาลต าบลศรีสงคราม   

๖.  วิธีการด าเนินการ 
        ๖.๑  ประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ 
           ๖.๒  รับสมัครสมาชิกเข้ารับการอบรม 



 

 

 ๖.๓  จัดอบรม 
           ๖.๔  การวัดผลประเมินผล  
           ๖.๕  รายงานผลต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณตั้งจ่ายในส านักปลัดเทศบาล  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ  ประเภทค่าใช้สอย
รายการค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ  จ านวน  ๓๐,๐๐๐  บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) ใช้
งบประมาณในครั้งนี้ จ านวนเงิน  ๒๐,๐๐๐ บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน)  

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       ส านักปลัดเทศบาลต าบลศรีสงคราม  

๑๐.  ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
๑๐.๑  ประชาชนมีความรู้และมีทักษะสามารถผลิตน้ ายาอเนกประสงค์ไว้ใช้ในครัวเรือนหรือ 

จ าหน่ายได้  และประชาชนเกิดความรู้และทักษะอาชีพ สามารถน าไปประกอบอาชีพเสริมและอาชีพหลักได้ 
 ๑๐.๒  ประชาชนมีเศรษฐกิจในครัวเรือนดีข้ึน  สามารถลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 
ด ารงชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐.๓  ประชาชนได้ประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่ม  เป็นการร่วมกันคิด  กันท าและร่วมพัฒนา  
ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม       
 
๑.  ชื่อโครงการ  โครงการลานบุญลานธรรม (ตักบาตรทุกวันพระ)  
 

๒.  หลักการและเหตุผล 
            พระพุทธศาสนานั้นถือได้ว่าเป็นรากฐานของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยการท าบุญ
ตักบาตรแด่พระภิกษุ  สามเณร  นับเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวไทยมาตั้งแต่โบราณ แต่ในปัจจุบันนั้นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทยได้ละเลย
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามประการหนึ่งนั้นก็คือ  การท าบุญตักบาตรอันสืบเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมที่แข่งขันกันทางด้านวัตถุและเทคโนโลยี สภาพการจราจร สถานที่ตลอดจนพระภิกษุ สามเณรไม่
สามารถไปรับบิณฑบาตได้ในทุกสถานที่เนื่องจากไม่สัมพันธ์กับเวลาของแต่ละบุคคล 
           เทศบาลต าบลศรีสงคราม  ได้เล็งเห็นว่าประชาชนในเขตเทศบาลควรช่วยกันอนุรักษ์เสริมสร้างสืบ
สานประเพณีอันดีงามนี้ไว้อันเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและพฤติกรรม อันดีงามให้แก่ประชาชนเพ่ือให้
เกิดความตระหนักและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาตลอดจนเป็นมรดกธรรมอันทรงคุณค่าตกทอดถึงอนุชน
คนรุ่นหลังได้ธ ารงรักษาไว้ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
         ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้สืบสานประเพณีการท าบุญ  
         ๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนและความร่วมมือทุกองค์กรให้เกิดขึ้นในสังคมไทย 
         ๓.๓ เพ่ือให้เกิดความสุข สบายใจทางด้านจิตใจ 
  



 

 

๔. เป้าหมาย 
          ๔.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                หนว่ยงาน  สถานศึกษา  องค์กรภาครัฐ เอกชน  ชุมชนในเขตเทศบาลร่วมตักบาตรไม่น้อยกว่า
เดือนละ ๒  ครั้ง 
          ๔.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                ประชาชนตระหนักด้วยความศรัทธาและปฏิบัติตนได้ถูกต้องและเหมาะสมในการตักบาตร 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
        ณ  บริเวณหน้าสถานีต ารวจภูธรศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 
 

๖.  วิธีด าเนินการ 
           ๖.๑ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ประชาชนทั่วไปทราบและเข้าร่วมกิจกรรม 
        ๖.๒ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
           ๖.๓ ท าหนังสือเชิญชวนถึงหน่วยงาน สถานศึกษา องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนในเขตเทศบาล 
           ๖.๔ ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง  นิมนต์พระภิกษุ สามเณร จากวัดต่าง ๆ  ในอ าเภอศรีสงคราม   
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ  
            ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
         ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
            ส านักปลัดเทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           ๑๐.๑ ประชาชนได้เห็นคุณค่าและความส าคัญของการท าบุญในพระพุทธศาสนา 
           ๑๐.๒ ประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเป็นประจ าทุกวันพระ 
 
๑. ชื่อโครงการ  โครงการคัดแยกขยะลดโลกร้อน 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
เทศบาลต าบลศรีสงคราม ได้ตระหนักถึงความส าคัญการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเฉพาะการจัดระบบงานเรื่องถังขยะรองรับ
ตามจุดต่างๆจึงมีความส าคัญรวมทั้งการเก็บการน าไปทิ้งซึ่งบางครัวเรือนยังไม่มีการคัดแยกประเภทขยะที่
ชัดเจนแต่อย่างใดท าให้ปริมาณขยะที่ต้องน าไปก าจัดมีปะปนกันดังนั้นเพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกและกระตุ้น
เตือนให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญของการอนามัยสิ่งแวดล้อม และมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง "คัดแยกขยะที่ต้นทาง ลดโรคร้าย คลายโลก
ร้อน"ได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญรวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะสามารถท าได้โดย
การคัดแยกขยะแบ่งเป็นขยะเปียกขยะขายได้ขยะอันตราย และขยะมูลฝอยทั่วไปเพ่ือให้ประชาชนมีระบบการ
จัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและมีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อไป 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมแรงจูงใจให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะจากต้นทาง 



 

 

๒. เพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการและทัศนคติของประชาชนที่มีต่อกิจกรรมคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
๓. เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะและมีการแยกขยะก่อนทิ้ง 
๔. เพ่ือสร้างจิตส านึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อม 
๕. เพ่ือให้ระบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนมีประสิทธิภาพ 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในพื้นท่ีมีความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมความส าเร็จของโครงการในระดับ ๘๐ % ที่

ระดับไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่บ้านปากอูน จ านวน ๕ หมู่บ้าน 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
๑. ประชุมคณะท างานและด าเนินการตามโครงการ 
๒. จัดท าแบบประเมิน/แบบส ารวจความคิดเห็นเพื่อประเมินผลโครงการ 
๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆเช่นป้ายประกาศ/เว็บไซต์/Facebook  
๔. ออกแบบส ารวจและประเมินผล 
๕. สรุปผลจากแบบส ารวจ 
๖. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 บูรณาการร่วมกับโครงการเมืองน่าอยู่คู่ บ้านสะอาด  
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑. ประชาชนในพื้นที่สามารถแยกขยะได้อย่างถูกวิธี 
๒. ประชาชนในพื้นที่เห็นประโยชน์และมีจิตส านึกต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม 
 
๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

 

๑. ชื่อโครงการโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนต้านยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางสังคมในปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ทั้งด้านเทคโนโลยี
การสื่อสาร รวมทั้งวัฒนธรรมต่างชาติมากมายที่หลั่งไหลเข้ามาในสังคมไทย ซึ่งทั้งหมดนี้น ามาซึ่งความ
เปลี่ยนแปลงทางความคิด  ค่านิยม  และวัฒนธรรมการลอกเลียนแบบแก่เด็ก  เยาวชน  และด้วยสภาพ
เศรษฐกิจ  สังคมในปัจจุบันไม่เอ้ืออ านวยให้เด็ก  เยาวชนได้มีโอกาสในการศึกษาอบรมหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนามากนัก  ดังนั้นการจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  จึงเป็นการสร้างโอกาสให้เด็ก
และเยาวชนของชาติได้รับการศึกษาหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการ 



 

 

 
เชิญชวนให้เด็กและเยาวชนให้เข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณร  รับการฝึกฝนอบรมหลักธรรมค าสอนจาก
พระสงฆ์ เป็นการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  เพิ่มพูนสติปัญญา  สร้างจิตส านึกค่านิยมที่ถูกต้องให้แก่เด็กและ
เยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ  ตลอดถึงให้เห็นคุณค่าวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม น าไปสู่การพัฒนาสังคม
และประเทศชาติที่ยั่งยืนถาวรสืบไป 
   พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา ๕๐  
เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล (๘)  บ ารุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นเทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนมได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญขา้งต้น  จึงได้ร่วมกับคณะสงฆ์วัดศรีสมบูรณ์  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  จัดท าโครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น     
 

๓. วัตถุประสงค์ 
             ๓.๑ เพ่ือสมทบบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพ่ือสร้างศาสนทายาทสืบอายุพระพุทธศาสนา 
             ๓.๒ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนทั่วไป 
             ๓.๓ เพ่ือร่วมกันท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา  และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้ด ารงอยู่
และยั่งยืนสืบไป 
 

๔. เป้าหมาย 
             ๔.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

                เดก็และเยาวชน  เข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จ านวน  ๒๐ รูป 
             ๔.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

               เด็กและเยาวชน ได้ศึกษาค าสอนทางพระพุทธศาสนาในช่วงปิดภาคการศึกษา ได้ฝึกฝน 
อบรมกายใจ   ให้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ สามารถน้อมน าหลักธรรมไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและสังคมได้  
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
             วัดศรีสมบูรณ์  บ้านปากอูน  หมู่ที่ ๔  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม   
 

๖. วิธีด าเนินการ 
              ๖.๑ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
              ๖.๒ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  และแต่งตั้งคณะท างานด าเนินโครงการ 
              ๖.๓ แจ้งผู้ได้รับแต่งตั้งคณะท างานโครงการ 
              ๖.๔ ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเด็ก  เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมโครงการ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
                 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
             จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น เงินอุดหนุนส่วนราชการ ๒. อุดหนุนวัดศรีสมบูรณ์ 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนต้านยาเสพติด จ านวน  ๓๐,๐๐๐.-บาท (สามหมื่น
บาทถ้วน) 



 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
               ๙.๑ เทศบาลต าบลศรีสงคราม  ต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 
               ๙.๒ วัดศรีสมบูรณ์  ต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 
               ๙.๓ ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลศรีสงคราม  ต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัด
นครพนม 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๑๐.๑ เด็กและเยาวชน  ได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา  สามารถน ามาใช้ 

ปฏิบัติใน ชีวิตประจ าวันได้   
          ๑๐.๒ พ่อ  แม่  ผู้ปกครอง  และพุทธศาสนิกชน  ได้มีโอกาสเข้าวัดบ าเพ็ญบุญและปฏิบัติธรรม 
          ๑๐.๓ ประเพณีการบรรพชาสามเณรได้รับการสืบทอด  

 
 

๑.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  วันส าคัญ  (พาน้องเข้าวัด) 
 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักธรรมค าสอน และเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ได้ร่วม

ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาได้ถูกต้องและรู้จักวิธีอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยสืบสานและเข้าร่วมประสาน
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคมซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้เรียนทุกคนในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขในสังคม
ปัจจุบัน   

ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีสงคราม จึงได้มีการปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตส านึกที่ดี โดยจัด
กิจกรรมพาน้องเข้าวัดในวันส าคัญทางศาสนา ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมของไทย 

 

๓.  วัตถุประสงค์ 
          ๑. เพ่ือสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
          ๒. เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตใจ  ความศรัทธาของผู้เรียนให้ยึดมั่นในพุทธศาสนา 
          ๓. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ระลึกถึงความส าคัญ  และได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันส าคัญต่างๆ 
          ๔. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมท่ีดีแก่ผู้เรียน 
 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ๖.๑  เชิงปริมาณ 
            นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีสงครามทุกคน 
          ๖.๒  เชิงคุณภาพ 
            นักเรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          วัดสภุราราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 
 

๖.  วิธีด าเนินการ 
          ๑.  เขียนโครงการ 
          ๒.  ประชุมบุคลากรที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
          ๓.  วางแผนการด าเนินงาน 



 

 

          ๔.  ด าเนินการตามแผน 
          ๕.  สรุปผลการด าเนินงาน  
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
           ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
           ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ     
  

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผล 
          ๑.  นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมกับชุมชนในวันส าคัญ 
          ๒.  นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญทางศาสนา 
          ๓.  นักเรียนและครูเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน  
          ๔.  นักเรียนเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
 
๑.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการสายใยรักและผูกพันวันแม่ 
๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
           วันแม่แห่งชาติ หรือที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า “วันแม่“ ทุกคนรับทราบและซาบซึ้งกันดี 
เนื่องจากวันส าคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คือ วันที่ 
๑๒ สิงหาคม อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและถือว่าเป็นวันแม่ของชาติด้วย แต่เดิมนั้น วันแม่ของ
ชาติได้ก าหนดเอาไว้วันที่ ๑๕ เมษายนของทุก ๆ ปี ทั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีประกาศรับรอง เมื่อ
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๓ ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่ของส านักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภา
วัฒนธรรมแห่งชาติผู้รับมอบหมายให้จัดงาน วันแม่ มาตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นครั้งแรกเป็น
ต้นมานั้นได้รับความส าเร็จด้วยดี ด้วยประชาชนให้การสนับสนุนจนสามารถขยายขอบข่ายของงานให้
กว้างขวางออกไป มีการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การประกวดค าขวัญวันแม่ การประกวดแม่ของชาติ 
เพ่ือให้เกียรติและตระหนักในความส าคัญของแม่ และเพ่ือเพ่ิมความส าคัญของวันแม่ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป  

ด้วยเหตุนี้งานวันแม่จึงเป็นวันแม่ประจ าปีของชาติตามประกาศของรัฐบาลฯพณฯ จอมพล ป.พิบูล
สงคราม แต่โดยทั่วไปเรียกกันว่าวันแม่ของชาติ ต่อมาถึง พ.ศ. ๒๕๑๙ ทางราชการได้เปลี่ยนใหม่ให้ถือเอาวัน
เสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คือ วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่
แห่งชาติ เริ่มในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน    และก าหนดให้ถือว่า “ดอกมะลิ” สีขาวบริสุทธิ์เป็น
สัญลักษณ์ของความดีงามของแม่ผู้ให้ก าเนิดแก่เรา             
 กองการศึกษา  โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีสงคราม จึงได้จัดโครงการสายใยรักและ
ผูกพัน (วันแม่) ขึ้น เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพ่ือ
ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ และได้รู้ถึงความยากล าบากของแม่ว่าการเลี้ยงดูลูกจนเติบโต
เป็นคนดีในสังคม นั้น แม่ต้องเอาใจใส่ด้วยความรักความห่วงใย    ดังนั้นโครงการนี้จะเป็นการกระตุ้น ปลูกฝัง
การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เสริมพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น ด้านจิตใจ เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ ระลึกถึงพระคุณ
ของแม่ การปฏิบัติตนต่อแม่ในสิ่งที่ดีงามตามที่แม่สอนสั่ง ด้านอารมณ์ เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ถึงความพึงพอใจ 
อย่างถูกต้องสมเหตุสมผล  



 

 

ด้านสังคม เด็กนักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้านร่างกาย เด็กนักเรียน ได้เรียนรู้การ
แสดงออกอย่างถูกต้องและมีพัฒนาการที่สมวัย พัฒนาการของเด็กนักเรียนสามารถสะสมเป็นทักษะพ้ืนฐาน
แล้วนาไปผสมผสานกับความรู้ใหม่ๆได้ดีจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
          ๓.๑   เพ่ือให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองได้แสดงความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และ
ถวายเป็นพระราชกศุลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
       ๓.๒  เพ่ือให้เด็กให้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและเห็นความส าคัญของสถาบันครอบครัว 
       ๓.๓  เพ่ือให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลบุตรหลานและเป็นการ
สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง 
 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ๔.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  ครู บุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีสงครามทุกคน                                
  -  เด็กและผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีสงครามทุกคน  
          ๔.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ                                                                                                                   
  -  เด็กและผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีสงคราม มีความ  
จงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และตระหนักถึงความส าคัญของสถาบนัครอบครัว 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          -  ห้องประชุมเทศบาลต าบลศรีสงคราม  ชั้น  ๒ 
 

๖.  วิธีด าเนินการ 
          ๖.๑  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

๖.๒  ประชุมบุคลากรที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน   
๖.๓  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง  ประชาชนหรือผู้ที่สนใจทราบถึงรายละเอียดของการจัดกิจกรรม 
๖.๔  ด าเนินกิจกรรมตามก าหนดการที่วางไว้ 
๖.๕  ประเมินและติดตามผลการด าเนินกิจกรรม 
๖.๖  รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป 

 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ๑๐,๐๐๐  บาท    
  

๙.  ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
           -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีสงคราม  กองการศึกษา  เทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
           -  เด็กนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
           -  เกิดความรักความผูกพันในสถาบันครอบครัว 

 
๑.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  วันไหว้คร ู



 

 

 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          เราทุกคนเกิดมาย่อมมีครูบาอาจารย์เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้เพ่ือให้เกิดสติปัญญา และ
ความรู้แจ้ง  เมื่อมีครูแล้วเราก็ต้องแสดงความเคารพนบนอบต่อครู  ระลึกถึงบุญคุณของครู และต้องไหว้ครู
เพ่ือแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่าน  “การไหว้ครู” ถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยที่สืบทอด
กันมายาวนานหลายชั่วอายุคน ซึ่งการไหว้ครูมีอยู่หลายลักษณะ ได้แก่ การไหว้ครูเพ่ือแสดงความเคารพ การ
ไหว้ครูในวันไหว้ครู   การไหว้ครูก่อนแสดงศิลปะป้องกันตัว   และก่อนแสดงศิลปะดนตรี  

ดังนั้น   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีสงคราม จึงได้มีการปลูกฝังให้นักเรียนมีความเคารพและ
ระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ โดยจัดพิธีไหว้ครูเป็นประจ าทุกปีการศึกษา  ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญของการไหว้ครู จึงได้จัดท าพานไหว้ครูและเข้าร่วมพิธีไหว้ครูอย่างต่อเนื่องเสมอมา 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
          ๑.  เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความเคารพนบนอบ และระลึกถึงบุญคุณของครู-อาจารย์ 
          ๒.  เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
          ๓.  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู-นักเรียน 
          ๔.  เพ่ือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ๔.๑  เชิงปริมาณ 
          -  นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
          ๔.๒  เชิงคุณภาพ 
           -  นักเรียนได้แสดงความเคารพนบนอบ และระลึกถึงบุญคุณของครู-อาจารย์ 
           -  นักเรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
            -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 

๖.  วิธีด าเนินการ 
          ๑.  เขียนโครงการ 
          ๒.  ประชุมบุคลากรที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
          ๓.  วางแผนการด าเนินงาน 
          ๔.  ด าเนินการตามแผน 
          ๕.  สรุปผลการด าเนินงาน 
  

 ๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
           ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
            ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
            -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 
 



 

 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          ๑.  นักเรียนเกิดความเคารพและส านึกในบุญคุณของครู-อาจารย์ 
          ๒.  นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของพิธีไหว้ครู 
          ๓.  นักเรียนและครูเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน  
          ๔.  นักเรียนเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
มิติที่ ๒    การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.๑ การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการทุจริตของผู้บริหาร 
 

๑.  ชื่อโครงการ   โครงการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   เทศบาลต าบล
ศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  
 

๒.  หลักการและเหตุผล 
                 ปัจจุบันปัญหาคอร์รัปชั่นถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลกทั้งประเทศที่
พัฒนาแล้วหรือประเทศที่ด้อยพัฒนา รวมทั้งประเทศไทยที่มีภาพลักษณ์เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่นในทางลบ จาก
การรายงานผลการจัดอันดับค่าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของประเทศไทยโดยองค์การเพ่ือความโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency International) ที่ผ่านมา พบว่า ประเทศไทยมีค่าคะแนนค่อนข้างต่ ามาโดยตลอด 
จากการประเมินในปี ๒๕๕๗  ประเทศไทยมีค่าคะแนนภาพลักษณ์การทุจริตอยู่ที่ ๓๘ คะแนน จากคะแนน
เต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่ในอันดับที่ ๘๕ จากประเทศที่เข้าร่วมประเมินทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาคอร์รัปชั่นที่อยู่ในระดับที่สูง และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ  
นอกจากนี้การทุจริตคอร์รัปชั่นหรือการฉ้อราษฎร์บังหลวงนับว่าเป็นปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดของสังคมไทยใน
ปัจจุบันรากเหง้าของการทุจริตคอร์รัปชั่นได้แผ่ขยายและฝังลึกไปสู่สังคมทุกภูมิภาคและเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง
ในระบบราชการไทย จนกล่าวได้ว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นได้กลายเป็นมะเร็งร้ายของสังคม  
                 เทศบาลต าบลศรีสงคราม  จึงได้จัดท าประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น  เพ่ือให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง ได้ตระหนักถึง นโยบาย
ส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต ตลอดทั้งพัฒนาคุณธรรม และความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต อันจะน่าไปสู่การสร้างความร่วมมือ และการสร้างเครือข่ายในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ และส่งผลดีต่อการด่าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
หลักคุณธรรมและความโปร่งใส น ามาซึ่งประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป 
 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
    ๑.เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายของผู้บริหารในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เก่ียวข้อง 
 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
              คณะผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง และลูกจ้าง
ในโครงการจ้างเหมาตามภารกิจ  จ านวน  ๑๑๖  คน ยึดถอืประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ในการปฏิบัติงาน 
  

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
          เขตเทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 

 



 

 

๖. วิธีด าเนินการ 
          -  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
 -  ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง  
 -  ผู้บริหารลงนามในข้อตกลง /ประกาศแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบในที่ประชุมประจ าเดือน 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
  

๘.  งบประมาณ 
           ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
 

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
           ส านักปลัดเทศบาล   เทศบาลต าบลศรีสงคราม   อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม    
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
           คณะผู้บริหาร /สมาชิกสภาเทศบาล/ พนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างในโครงการจ้างเหมา
ตามภารกิจ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการทุจริตคอร์รัปชั่น  ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
๑.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   มาตรการเทศบาลต าบลศรีสงครามใสสะอาดต่อต้านการทุจริต 
๒.  หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
      การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาในทุกระดับ  และเป็นปัญหาส าคัญในการขัดขวางการพัฒนาประเทศ  
ทั้งความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ระบบอุปถัมภ์ การติดสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและผลประโยชน์ทับซ้อน  
ล้วนเป็นปัญหาเรื้อรังที่ทุกคนต้องร่วมกันขจัดป้องกัน  ปราบปรามและแก้ไข  เพ่ือให้การทุจริตคอร์รัปชันหมด
ไปจากสังคมไทย      ทั้งนี้  รัฐบาลก าหนดให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบาย
ส าคัญและถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม  เทศบาลต าบล
ศรีสงครามได้ให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต  โดยได้เน้นย้ าให้บุคลากรในสังกัดเทศบาล
ทุกคน ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมาย  โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลศรีสงคราม  ด้วยการบริการที่รวดเร็ว  ถูกต้อง  เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม  

๓.  วัตถุประสงค์ 
        ๓.๑  ประชาชนได้รับบริการและเข้าถึงบริการรวดเร็ว  ถูกต้อง  เสมอภาค  โปร่งใสและเป็นธรรม 
        ๓.๒  เพ่ือเป็นการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด  ได้มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถ
น าหลักคุณธรรม  จริยธรรม  สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต  และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้การ
ปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต 
       ๓.๓  เพ่ือเป็นกลไกให้ประชาชนได้แจ้งข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียนร้องทุกข์  และแจ้งเบาะแสการ
กระท าการทุจริต  
       ๓.๔  เพ่ือให้เกิดบูรณาการร่วมกันระหว่างชุมชนและองค์กรของรัฐ  ในรูปแบบประชารัฐ  เป็นการ
ร่วมกันต่อต้านทุจริตร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานในพื้นท่ีให้มีความถูกต้อง  เสมอภาคและโปร่งใส 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
       ๔.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

            -  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลศรีสงคราม  จ านวน ๕ หมู่บ้าน ได้รับการบริการรวดเร็ว   



 

 

ถูกต้อง  เสมอภาค โปร่งใสและคุณธรรม 
 ๔.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

       -  บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลศรีสงครามได้รับการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติในการท างาน 
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตในระบบการท างาน 

       -  เพ่ือให้เทศบาลต าบลศรีสงครามใสสะอาดต่อต้านการทุจริต 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
       ส านักงานเทศบาลต าบลศรีสงคราม  และหมู่บ้าน ๕ หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลศรีสงคราม       

๖.  วิธีการด าเนินการ 
        ๖.๑  สร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตพร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ในการประชุม
ประจ าเดือนบุคลากรในสังกัด  
        ๖.๒  ประชาสัมพันธ์ โครงการ ผ่านหน่วยงานราชการ  ที่ท าการก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
        ๖.๓  ร่วมลงนาม MOU กับส านักงาน ป.ป.ช.และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน  คณะกรรมการจริยธรรมประจ าจังหวัด และเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านทุจริต 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       ส านักปลัดเทศบาลต าบลศรีสงคราม , กองคลัง , กองช่าง , กองการศึกษา , กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  และกองวิชาการแผนงานและงบประมาณ  

๑๐.  ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
      -  หน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลศรีสงครามสามารถประหยัดงบประมาณการด าเนินโครงการ   

                -  ปัญหาการร้องเรียนทุจริตลดลง 
      -  ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียนร้องทุกข์  และแจ้งเบาะแสการกระท า

การทุจริต       
 
 ๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 

๑.  ชื่อโครงการ    มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 

๒.  หลักการและเหตุผล   
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลศรีสงครามเป็นบุคลากรที่มีความ 

ส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร 
 



 

 

ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรม 
ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น ธรรม
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  มาตรา ๕๐ วรรคท้าย 
ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดย
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖  ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด ประโยชน์
สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๙พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๔๕ และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครพนม  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และ
ตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น  
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  

๓.๒ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจ 
สอบได้  

๓.๓ เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล  
๓.๔ เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี 

คนเก่งเข้ามาท างาน 
 

๔. เป้าหมาย 
จัดท ามาตรการด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาล จ านวน ๑ มาตรการ  

 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๖.๒ น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
๖.๓ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
๖.๔ ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
๖.๕ สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

 



 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบ     
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 
๑๐. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ ผลผลิต  
- มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจ านวน ๑ มาตรการ  
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลัก 

ธรรมาภิบาล  
๑๐.๒ ผลลัพธ์  

- ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า ๙๐ %  
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ า 

กว่าระดับ ๓ 
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ 

เจ้าหน้าที่ได้ 
 

๑.  ชื่อโครงการ   สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

๒.  หลักการและเหตุผล   
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลศรีสงครามได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการ
ใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๔๕  ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรี
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรม
การสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจ 

สอบได้ 
 

๔. เป้าหมาย  
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างตามภารกิจเทศบาลต าบลศรีสงคราม 

 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลต าบล 



 

 

ศรีสงคราม  โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงาน
เทศบาลต าบลศรีสงครามท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล     ประกอบด้วย  ประธาน 
กรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ  และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลต าบล 
ศรีสงคราม  เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้ โดยเจ้าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลต าบล 
ศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลศรีสงคราม 

๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลศรีสงครามพิจารณาทบทวนผล
การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานเทศบาลต าบลศรีสงครามเสนอมา  โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการเทศบาลจังหวัดนครพนม  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานเทศบาล  พ.ศ. ๒๕๔๕  ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๔๕ 
 

๗.   ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ     
 กองการเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 

๑๐. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 
 

๑.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   โครงการบริหารกิจการภายในของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัด
จ้างของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๒.  หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
      ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในพื้นที่อ าเภอศรีสงคราม ร่วมกันจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ  โดยใช้สถานที่ที่ว่าการอ าเภอศรีสงคราม ชั้น ๑ 
และห้องประชุมอ าเภอศรีสงคราม ชั้น ๒ เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ  ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ เป็นต้นมา  โดยการสับเปลี่ยนให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
ตัวแทนในการบริหารกิจการภายในศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ  ซึ่งที่ผ่านมาศูนย์รวมข้อมูล ฯ ดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอศรีสงคราม  
ประกอบด้วยเทศบาลต าบล ๕ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล ๕ แห่ง  ได้ร่วมกันด าเนินกิจกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และเพ่ือเป็นไปตามระเบียบต่อไปนี้  



 

 

 ๒.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๓๕  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒.๒  ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง  สถานที่กลาง
ส าหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๓  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๔/ว ๑๓๘๓  ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๗  
เรื่อง การด าเนินการตามโครงการ  “ท้องถิ่นไทยใสสะอาด”   
 ๒.๔  หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๓/๙๓๑๔  ลงวันที่ ๓  ธันวาคม ๒๕๔๖  เรื่อง หารือการขอรับการ
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการอ านวยการของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ  เทศบาลต าบลศรีสงครามจึงได้จัดท า  “โครงการบริหารกิจการภายในของศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓”  โดยสนับสนุน
งบประมาณให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาเดื่อ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ฯ 
ดังกล่าว  

๓.  วัตถุประสงค์ 
        ๓.๑  เพ่ือให้มีบุคลากรรวมทั้งมีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการบริหารงานและอยู่ในสภาพที่ดีพร้อม
ใช้งาน 
        ๓.๒  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  สามารถป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
       ๓.๓  เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ  
       ๓.๔  เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ตามระเบียบ กฎหมาย และแนวทางในการร่วมกันจัดตั้ง 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
       ๔.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

       -  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตอ าเภอศรีสงคราม   ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   
ด้วยความโปร่งใสและยุตธิรรม 
 ๔.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

       -  ท าให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในพ้ืนที่อ าเภอศรีสงคราม 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส  และยุติธรรม 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
       ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ  (ท่ีว่าการอ าเภอ
ศรีสงคราม  ชั้น ๑ และชั้น ๒)     

๖.  วิธีการด าเนินการ 
        ๖.๑  ด าเนินการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสงบประจ าศูนย์ ฯ            
        ๖.๒  ด าเนินการจัดซื้อวัสดุส านักงานภายในศูนย์ ฯ             
        ๖.๓  ด าเนินการค่าสาธารณูปโภคภายในศูนย์ ฯ              

๖.๔  ปรับปรุงซ่อมแซม  ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ภายในศูนย์ ฯ  
 



 

 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ๒๗,๐๐๐ บาท    

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       ๙.๑  นายอ าเภอศรีสงคราม 

๙.๒  ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอศรีสงคราม 
๙.๓  เทศบาลต าบลในพื้นที่อ าเภอศรีสงคราม  ทั้ง ๕ แห่ง 
๙.๔  องค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่อ าเภอศรีสงคราม  ทั้ง  ๕  แห่ง 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ท าให้มีบุคลากร  รวมทั้งมีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการบริหารงานและอยู่ในสภาพที่ดี

พร้อมใช้งาน 
๑๐.๒ ท าให้อ านวยความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  สามารถป้องกันการทุจริตในการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
๑๐.๓ ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างประสิทธิภาพบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
๑๐.๔  ท าให้การด าเนินกิจกรรมศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นระดับอ าเภอเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ตามระเบียบ  กฎหมาย และแนวทางเดียวกันในการจัดตั้งศูนย์ 
 
๑.  ชื่อโครงการ   โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลต าบลศรีสงคราม  
 

๒.  หลักการและเหตุผล 
          เทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่ง ที่อยู่บนหลักการกระจายอ านาจการปกครองและมีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะกับ
ประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งยกฐานะจากสุขาภิบาลศรีสงคราม  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๒  ตาม
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒  มีพ้ืนที่รับผิดชอบ  ๘.๓  ตาราง
กิโลเมตร ประกอบด้วย  ๕  หมู่บ้าน  คือ บ้านปากอูน หมู่ ๑  บ้านปากอูน หมู่ ๔ บ้านปากอูน หมู่ ๖ บ้าน
ปากอูน หมู่  ๗ และบ้านปากอูน หมู่ ๘   การบริหารงานของเทศบาลต าบลศรีสงคราม มีข้าราชการฝ่าย
ประจ า  และฝ่ายการเมือง  (ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล) มีส่วนราชการภายใน  ๑ ส านัก ๕  กอง ซึ่ง
ให้บริการประชาชนในเรื่องต่อไปนี้ 
 ๑. ส านักปลัดเทศบาล  ให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร การแจ้งเกิด แจ้งตาย 
ย้ายที่อยู่ ก าหนดเลขที่บ้าน ให้บริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ   ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลและบริเวณ
ใกล้เคียงตลอด ๒๔ ชั่วโมง  สนับสนุนน้ าอุปโภค บริโภค   ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ตลอดทั้ง
ให้บริการทางด้านข้อมูลข่าวสารของเทศบาล  และให้บริการในด้านอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. กองคลัง  ให้บริการประชาชน ในการจดทะเบียนพาณิชย์ การจัดเก็บภาษีป้าย การจัดเก็บภาษี
บ ารุงท้องที่ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ขออนุญาตท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง การขอ
อนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา และให้บริการในด้านอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง 



 

 

 ๓. กองช่าง  ให้บริการประชาชนในด้านการขออนุญาต ดัดแปลง รื้อถอนก่อสร้างอาคาร  การขอ
อนุญาตประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง ประเภท  ๒ ประเภท  ๓  การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน  ไฟฟ้าและแสง
สว่างและให้บริการในด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ให้บริการประชาชนในด้าน การขออนุญาตประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  การขออนุญาตหรือต่ออายุจัดตั้งที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร  การแจ้งเรื่องราว
ร้องทุกข์หรือเหตุร าคาญ  การขออนุญาตหรือต่ออายุการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางเดินสาธารณะ และ
ให้บริการในด้านอืน่ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ๕. กองการศึกษา  ให้บริการประชาชนในด้านการศึกษาปฐมวัยและโรงเรียน  และงานด้านศาสนา
วัฒนธรรมประเพณี  และให้บริการในด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
           ๖. กองวิชาการและแผนงาน   ให้บริการประชาชนในด้าน แผนพัฒนา ๔  ปี  งานประชาสัมพันธ์ 
(เว็บไชต์และเฟสบุ๊ค) 
            จากอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ พบว่าหน้าที่ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม มีมากมายหลายประการ ซึ่งหน้าที่ต่างๆ เหล่านั้น
ล้วนแล้วเป็นหน้าที่ที่จะส่งผลท าให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในชุมชนเป็นส าคัญ  ดังนั้นความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  ย่อมเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวในการบริหารงานได้เป็นอย่างดี เพราะถ้าเทศบาลต าบลศรีสงครามบริหารงานไม่เหมาะสม อาจส่งผล
ให้เกิดปัญหา  ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
    ดังนั้น เทศบาลจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัด นครพนม  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการ
ให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล
ต าบลศรีสงคราม   อ าเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม   ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 
 ๒. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลต าบลศรีสงคราม   อ าเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม  ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 
 ๓. เพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมและการพัฒนายกระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงครามใน ๓ ด้าน คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  
ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
             ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลศรีสงคราม  จ านวน  ๓๖๖  คน  ที่มีอายุครบ  ๑๘  ปี  บริบูรณ ์
ผลของการประเมินสามารถน าไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  
ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   ให้เป็นมาตรฐานและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ   ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการให้บริการสูงสุดและประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการมากขึ้น  
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
          พ้ืนทีเ่ขตเทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 

 

๖. วิธีด าเนินการ 
          -  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 



 

 

 -  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
 -  ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง  
 -  ด าเนินการทอดแบบสอบถาม/และเก็บรวบรวม  
           -  สรุปและประเมินผล/รายงานนายกเทศมนตรีต าบลศรีสงคราม 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๘.  งบประมาณ 
 ๒๐,๐๐๐  บาท   

 

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
        ส านักปลัดเทศบาล   เทศบาลต าบลศรีสงคราม   อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม    
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  
อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัด นครพนม  ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวก  เกินร้อยละ ๘๐ 

  
๑. ชื่อโครงการ   โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีสงคราม ประจ าปีการศึกษา  
                    ๒๕๖๓ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นระบบที่สถานศึกษาร่วมกับชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้การก ากับ ดูแลและสนับสนุนส่งเสริมของหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือสร้างความมั่นใจ
ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักวิชา ข้อมูลหลักฐาน ที่ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่า
ผู้เรียนทุกคนจะได้รับบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ก าหนดในมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ๒๓ มาตรฐาน ๙๔ ตัวบ่งชี้ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีสงคราม ได้ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพตนเองตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติและให้บุคลากรในสถานศึกษาเข้าใจถึงระบบการประกันคุณภาพภายใน จึงได้จัดท าโครงการ
ประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีสงคราม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖@ขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
  ๓.๒ เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 
 

๔. เป้าหมาย 
  ๔.๑ ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา(ขั้นพัฒนา) ๒๓ มาตรฐาน ๙๔ ตัวบ่งชี้ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  ๔.๒ ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีสงครามมีแผนพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา(ข้ันพัฒนา)๒๓ 
มาตรฐาน  ๙๔ ตัวบ่งชี้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 



 

 

๕. พื้นที่ด าเนินงาน 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 
 

๖. วิธีด าเนินการ    
  ๑. ขั้นวางแผน(P) 
    วางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกับฝ่ายต่างๆ 
    ก าหนดขั้นตอนต่างๆตั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
    ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
  ๒. ขั้นด าเนินการ(D) 
     ก าหนดการด าเนินการจัดกิจกรรม 
  ๓. ขั้นสรุปผลการด าเนินงาน (C) 
        ประเมินผลกิจกรรมที่ด าเนินการ 
   สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาและแนวทางแก้ไข 
  ๔. รายงานผล  (A) 
     น าเสนอผลการด าเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้องและต้นสังกัด 
    น าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงพัฒนาโครงการ/กิจกรรมต่อไป 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๘. งบประมาณ 
       ๑๐,๐๐๐.- บาท 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
    ๑๐.๑  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีสงครามได้รับการประเมินและมีแผนพัฒนาตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา (ข้ันพัฒนา)  ๒๓ มาตรฐาน  ๙๔ ตัวบ่งชี้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   สังกัดกรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่น  
    ๑๐.๒ ครู ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน
การศึกษา (ข้ันพัฒนา)  ๒๓ มาตรฐาน ๙๔  ตัวบ่งชี้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
 
 ๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   

๑.  ชื่อโครงการ   โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานและลดขั้นตอนการท างาน เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน 
 

๒.  หลักการและเหตุผล 
              ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็น
ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการ โดยเฉพาะในมาตรา ๓/๑ ก าหนด 



 

 

ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ความมี
ประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การกระจายอ านาจตัดสินใจ  การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน”  และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบทิศทางและแนวทางการบริหารราชการ
ดังกล่าว  ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตามแนวทางพระ
ราชกฤษฎีกานี้  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน   และการอ านวยความ
สะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนที่สอดคล้องกับบทบัญญัติใน  หมวด ๕   และหมวด ๗ 
              เทศบาลต าบลศรีสงคราม  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งซึ่งได้ปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  ซึ่งสามารถตรวจสอบได้  ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบั งคับว่าด้วยการนั้น  และ
หลักเกณฑ์วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  ดังนั้น  การบริหารงานของเทศบาลจะประสบความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวขึ้นอยู่กับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง เป็นผู้ร่วมกันแปลง
นโยบายสู่การปฏิบัติจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  โดยเฉพาะงานด้านการบริการ  ต้องร่วมมือกันปรับปรุง
กระบวนการท างาน  เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนมากที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเกิดความ
ประทับใจและพึงพอใจในบริการ  รวมถึงกระบวนการลดขั้นตอนในการท างาน  ท าให้เกิดความรวดเร็วในการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพและมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเกินความจ าเป็น จนสามารถให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและสามารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลต าบลศรีสงครามให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล     
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน 
           ๒. เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
             ๓. เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
           ๔. เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ประชาชนที่มารับบริการจากเทศบาลต าบลศรีสงคราม   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
          พ้ืนทีเ่ขตเทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
          ๑.  เขียนเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 

๒.  แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ                                                   
๓.  ประชุมคณะท างานฯ 
๔.  ประกาศก าหนดระยะเวลาการให้บริการ 
๕.  ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 



 

 

๘.  งบประมาณ 
           ไม่ใช้งบประมาณด าเนินงาน 
 

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
              ส านักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, กองวิชาการและแผนงาน  
กองการศึกษา   เทศบาลต าบลศรีสงคราม   อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  
   

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
            ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   เกินร้อยละ ๘๐  
 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ  ภายในองค์กรนั้น 

เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว  รวดเร็ว    ซึ่งการพิจารณาเลือก
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา   จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี   ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงาน
ต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลศรีสงครามภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย

ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 

๔. เป้าหมาย 
คณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลศรีสงคราม 

 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตง่ตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร 

ปลัดเทศบาล  ปลัดเทศบาล  หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
๖.๒  ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
๖.๓  ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารเทศบาล   ปลัดเทศบาล   รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วน

ราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 



 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณด าเนินงาน 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกกอง และส านักปลัดเทศบาล 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย

ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

๑.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยของคนพิการ 
๒.  หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  ปัจจุบันมีคนพิการในประเทศอยู่เกือบ ๒ ล้านคน โดยแบ่งประเภทออกเป็น  ๗  ประเภท คือ  ๑. 
ความพิการทางการมองเห็น , ๒. ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ,๓. ความพิการทางการ
เคลื่อนไหว , ๔. ความพิการทางจิตหรือพฤติกรรม , ๕. ความพิการทางสติปัญญา , ๖. ความพิการทางการ
เรียนรู้  และ ๗. ความพิการทางออทิสติก ซึ่งยังมีคนพิการอีกเป็นจ านวนมาก  ที่ยังไม่ได้รับการดูแลด้าน
สุขภาพและไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่รัฐจัดให้อาจเป็นเพราะคนพิการไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงพอหรือ
เกรงว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากในการดูแลรักษาสุขภาพ  หรือเข้าไม่ถึงบริการสาธารณสุขตามสิทธิของคน
พิการที่ได้รับ  ซึ่งตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๕  ได้ให้สิทธิประโยชน์แก่คน
พิการโดยเฉพาะการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการไว้อย่างชัดเจน  แต่ก็ยังปรากฏว่าคนพิการส่วนใหญ่ยังไม่
ทราบสิทธิประโยชน์ ได้เห็นถึงความส าคัญในการดูแลช่วยเหลือผู้พิการ  ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงตรง
กับความต้องการที่จ าเป็นของคนพิการ  ทั้งนี้  ในการดูแลด้านสุขภาพของคนพิการ  ครอบคลุมถึงการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการให้สามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีโอกาสได้ใช้ความสามารถที่มีอยู่ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ   

ดังนั้น  เพื่อสนับสนุนให้คนพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพดังกล่าว  เทศบาลต าบลศรีสงครามซึ่งเป็น
หน่วยงานหนึ่งที่ได้รับการมอบหมายจากรัฐ  ให้ท าหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  จึงจัดให้มีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยของคนพิการ  ซึ่งเป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล  ตามพ.ร.บ.เทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๒  
มาตรรา ๕๐ ข้อ (๗)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  และพ.ร.บ.ก าหนดแผนและ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒  มาตรา  ๑๖ ข้อ (๑๐)  การสังคม
สงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส   ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและ
ด ารงชีวิตในสังคมอย่างเหมาะสมต่อไปได้  โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งผู้ให้บริการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  เกิดความเข้าใจสภาพปัญหาข้อจ ากัดของคนพิการ  และมองเห็นถึงศักยภาพขีด
ความสามารถของคนพิการ  ให้น ามาใช้ในการพัฒนาช่วยเหลือตนเองอย่างเต็มที่  เพ่ือเป็นการลดภาระต่อการ
ดูแลช่วยเหลือของคนในครอบครัวและสังคมในระยะยาว  อีกทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของครอบครัว
คนพิการที่ประสบปัญหาต่าง ๆ นี้  โดยมุ่งหวังให้คนพิการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนต่อไป  

๓.  วัตถุประสงค์ 
        ๓.๑  เพ่ือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยคนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้มีรายได้น้อย ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและ
ปลอดภัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  



 

 

        ๓.๒  เพ่ือเป็นการปรับสภาพที่อยู่อาศัยของคนพิการ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพความพิการและ
อ านวยความสะดวกให้สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้ดียิ่งขึ้น  

๓.๓  เพ่ือเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับครอบครัวคนพิการ ,ผู้มีรายได้น้อยและไร้
ที่พ่ึง  และเป็นการส่งเสริมความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานให้กับประชาชนในเขตเทศบาลฯ  ในส่วนที่รัฐดูแลไม่ทั่วถึง 
 
       ๓.๔  เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการด ารงชีวิตให้กับครอบครัวคนพิการที่ประสบปัญหาทาง
สังคมในเขตเทศบาล  

๓.๕  เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับการแก้ไขปัญหาความเหมาพะสมในสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ที่
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  จ าเป็นต้องได้รับบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็น 

๔.  เป้าหมาย / ผลผลิต 
       ๔.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

       -  คนพิการได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ภายในเขตเทศบาลต าบลศรีสงคราม จ านวน 
๒ หลัง 
 ๔.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

       -  คนพิการที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัยที่มีความเหมาะสมกับสภาพความพิการและอ านวย 
ความสะดวกให้สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้ดียิ่งขึ้น 

       - คนพิการได้รับขวัญและก าลังใจในการด ารงชีวิต และเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่รัฐจัดให้ 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลศรีสงคราม  

๖.  วิธีการด าเนินการ 
        ๖.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการสงเคราะห์คนพิการที่ต้องการซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย 
        ๖.๒  คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง / สัมภาษณ์  พร้อมทั้งแสดง
ความเห็นในการด าเนินการให้การช่วยเหลือเบื้องต้น 
       ๖.๓  ขออนุมัติเบิกจ่ายตามความเหมาะสมในแต่ละสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
    ๕๕,๐๐๐ .– บาท   

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       ส านักปลัดเทศบาลต าบลศรีสงคราม , กองช่าง  

๑๐.  ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
        ๑๐.๑  ตัวชีว้ัด 

      -  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล   
                 -  น าผลการติดตามและประเมินผลมาปรับปรุงแก้ไข 
                 -  รายงานผลการติดตามและประเมินผลให้นายกเทศมนตรีต าบลศรีสงครามทราบ 



 

 

        ๑๐.๒  ผลลัพธ ์
       -  คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้มีรายได้น้อย มีที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย  อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
              -  คนพิการ สามารถด าเนินชีวิตประจ าวันได้ดียิ่งขึ้น  ด้วยสภาพที่อยู่อาศัยมีความเหมาะสมกับ
สภาพความพิการ  

      -  คนพิการ  ได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้น และได้รับการส่งเสริมความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน   
 
 

๑.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้และผู้ยากจน 
 

๒.  หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
      เทศบาลต าบลศรีสงคราม  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการมอบหมายจากรัฐ  ให้ท าหน้าที่
ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต   มีหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม   ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๕๐ ข้อ (๗)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ  ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยก าหนดนโยบายส าคัญในการปฏิบัติราชการ   การส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กับการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน    
 เทศบาลต าบลศรีสงคราม   ได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ยากไร้ในเขตพ้ืนที่ 
โดยได้รับการประสานจากผู้น าหมู่บ้านเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้ที่ประสบภาวะยากล าบากใน
การด ารงชีพ  เนื่องจากมีสภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม  และมีรายได้น้อย  ร่างกายเจ็บป่วยร้ายแรง กายพิการ
และหัวหน้าครอบครัวประสบปัญหายากจน  ครอบครัวมีภาระเลี้ยงดูผู้ประสบปัญหา อาทิเช่น  คนพิการ ผู้ติด
ยาเสพติด และผู้ได้รับผลกระทบจากการที่คนในครอบครัวต้องโทษจ าคุก เป็นต้น  ซึ่งส่งผลกระทบในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก  และเป็นผู้สมควรได้รับการช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้  
เพ่ือให้ประชาชนผู้ยากไร้พ้นสภาวะแห่งความทุกข์ยากล าบาก  จึงจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวที่
ประสบปัญหาทางสังคม  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้และผู้ยากจนขึ้น  ผ่านโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับ
ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้และผู้ยากจน  ซึ่งเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล และระเบียบกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง พ.ศ. ๒๕๕๒  เพ่ือให้ครอบครัว
ดังกล่าวเหล่านี้ได้รับการดูแล  ส่งเสริม  สนับสนุน  และให้ได้รับโอกาสที่ดีทางสังคม อีกทั้งเป็ นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีของครอบครัวที่ประสบปัญหาต่าง ๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและยั่งยืนต่อไป 

๓.  วัตถุประสงค์ 
        ๓.๑  เพ่ือเป็นการปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมส าหรับที่อยู่
อาศัย  
        ๓.๒  เพ่ือเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม ผู้มี
รายได้น้อยและไร้ที่พ่ึงและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิ 
ภาพ 
       ๓.๓  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ครอบครัวที่ประสบปัญหาฯ ดังกล่าวได้รับการสงเคราะห์ในส่วนที่รัฐดูแล
ไม่ทั่วถึง  
       ๓.๔  เพ่ือเป็นการตอบสนองภารกิจกระทรวงมหาดไทยในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขให้ประชาชน  



 

 

 ๓.๕  เพ่ือให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างชุมชนและองค์กรของรัฐ  ในรูปแบบประชารัฐ  เป็น
การร่วมกันคิด  ร่วมกันท าและร่วมกันพัฒนา  เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน    

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
       ๔.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

       -  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ภายในเขตเทศบาลต าบลศรีสงคราม  
จ านวน  ๑ หลัง 
 ๔.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

       -  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัยที่มีความเหมาะสม  มั่นคงแข็งแรงและอ านวย 
ความสะดวกให้สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้ดียิ่งขึ้น 

       - ผู้ด้อยโอกาสได้รับขวัญและก าลังใจในการด ารงชีวิต และเข้าถึงบริการจากภาครัฐได้อย่าง 
ทั่วถึง 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
       เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลศรีสงคราม       

๖.  วิธีการด าเนินการ 
        ๖.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้และ
ผู้ยากจน 
        ๖.๒  ประชุมคณะกรรมการ และตรวจสอบข้อเท็จจริง / สัมภาษณ์  พร้อมทั้งแสดงความเห็นในการ
ด าเนินการให้การช่วยเหลือเบื้องต้นเพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่สมควรได้รับการซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยตามโครงการ ฯ  
        ๖.๓  ด าเนินการประเมินราคาและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ ฯ จัดสรร
งบประมาณโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้และผู้ยากจน 
       ๖.๔  ประสานความร่วมมือด้านช่างกับผู้น าชุมชน 

๖.๕  ด าเนินการโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้และผู้ยากจน   

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓       

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
    ๒๕,๐๐๐ .– บาท       

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       ส านักปลัดเทศบาลต าบลศรีสงคราม , กองช่าง  

๑๐.  ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
        ๑๐.๑  ตัวชีว้ัด 

      -  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล   
                 -  น าผลการติดตามและประเมินผลมาปรับปรุงแก้ไข 
                 -  รายงานผลการติดตามและประเมินผลให้นายกเทศมนตรีต าบลศรีสงครามทราบ 
 

- ๒ - 



 

 

        ๑๐.๒  ผลลัพธ ์
      -  ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ฯ ได้รับการปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงเหมาะสม

ส าหรับการด ารงชีพได้เป็นอย่างดียิ่ง 
              -  ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ฯ ได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
อย่างดียิ่ง 
             -  ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ฯ ได้รับการส่งเสริมในส่วนที่รัฐดูแลไม่ทั่วถึง  
             -  ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ฯ ได้รับขวัญและก าลังใจ เพ่ือสามารถด ารงชีวิตในปัจจุบันและอนาคต
ได้ด้วยดี  

      -  เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและชุมชนในรูปแบบประชารัฐ 
 
๑.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   โครงการเทศบาลประสานใจ  ผู้สูงวัยอบอุ่น 
  

๒.  หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
      ผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัย  ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลของสังคมท่ีมีคุณค่ายิ่ง  เนื่องจาก เป็นผู้ผ่านประสบการณ์
มากมาย   เคยเป็นก าลังส าคัญของสังคมมาก่อน  มีความรู้ มีทักษะ อนุรักษ์ และสืบทอด ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นวิถีชีวิตดั้งเดิม   ได้ท าคุณประโยชน์แก่สังคมมาแล้วมากมาย    ทั้งยังเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกหลานได้
ปรึกษาเม่ือยามที่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ  ผู้สูงอายุสามารถท าคุณประโยชน์ต่อสังคมควบคู่ไปกับลูกหลานคนรุ่น
หลังและเป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตในอนาคต  จ าเป็นอย่างยิ่งที่คนรุ่นหลังจะต้องให้ความส าคัญ  ในการยกย่อง
ให้การดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  เป็นการเชิดชูเกียรติให้ผู้สูงอายุ   ถึงแม้ในปัจจุบันนี้ลูกหลาน
ได้ปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านตามล าพังหรือเลี้ยงหลานอยู่บ้าน  เพราะต้องออกไปท างานต่างจังหวัด  ก็มิได้ท าให้
ความส าคัญของผู้สูงอายุลดลงแต่อย่างใด 
           เทศบาลต าบลศรีสงครามและองค์กรภาครัฐ  จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของผู้สูงอายุ  จึงได้ 
จัดให้มีโครงการ “เทศบาลประสานใจ  ผู้สูงวัยอบอุ่น” ขึ้นควบคู่กับการสงเคราะห์จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ  
นอกจากนี้ยังจัดให้มีการพบปะพูดคุยกันของผู้สูงอายุ  เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ความรู้  หรือท ากิจกรรม
ร่วมกัน  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้สร้างความสามัคคีกันในหมู่ผู้สูงวัยด้วยกันเองและสร้างความสนุกสนาน  ผ่อนคลาย  
ความวิตกกังวล  เป็นการสร้างความอบอุ่น  ความมั่นใจ  และเพ่ิมก าลังใจกับผู้สูงอายุ  เพ่ือด ารงอยู่ในสังคม
อย่างมีคุณค่าตลอดไป  

๓.  วัตถุประสงค์ 
         ๓.๑  เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้พบปะสังสรรค์พูดคุยกันในหมู่ผู้สูงอายุด้วยกัน 
            ๓.๒  เพ่ือเป็นศูนย์รวมในการแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิด  ประสบการณ์ 
            ๓.๓  เพ่ือจะได้เป็นพลังขับเคลื่อนในการจัดตั้งกลุ่ม / ชมรมผู้สูงอายุ 
 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
       ๔.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

       -  ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล   จ านวน   ๔๙๘   คน 
๔.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล  ได้พบปะพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ความรู้  หรือท ากิจกรรม 

ร่วมกัน  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้สร้างความสามัคคีกันในหมู่ผู้สูงวัยด้วยกันเองและสร้างความสนุกสนาน  ผ่อนคลาย  
ความวิตกกังวล  เป็นการสร้างความอบอุ่น  ความม่ันใจ  และเพ่ิมก าลังใจกับผู้สูงอายุ 



 

 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
       เขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลศรีสงคราม       

๖.  วิธีการด าเนินการ 
        ๖.๑  ประชาสัมพันธ์โครงการ ผ่านหน่วยงานราชการ  ที่ท าการก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
        ๖.๒  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้     ผ่านโครงการ
เทศบาลประสานใจ ผู้สูงวัยอบอุ่น  
        ๖.๓  รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารสูงสุดทราบ 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
    ๓๕,๐๐๐   บาท   

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       ส านักปลัดเทศบาลต าบลศรีสงคราม , กองคลัง   

๑๐.  ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
           ๑๐.๑  ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าของตนเอง  และมีก าลังใจในการด ารงชีพอย่างมีความสุข 
           ๑๐.๒  ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุครบทุกเดือน 
    ๑๐.๓  ผู้สูงอายุได้พบปะพูดคุยกันและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นร่วมกัน 
           ๑๐.๔  ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลศรีสงคราม  มีความเข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึน 
 
 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานหรือบุคคลในการด าเนนิกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 
   
๑. ชื่อโครงการ :  โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 

 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขันเพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท า
ให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทุจริต ทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ  
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนอยู่ในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดี ให้แก่อนุชนคนรุ่นหลัง เทศบาล
ต าบลศรีสงคราม จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชู เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ
แก่ผู้กระท าความดี   เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้น ให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน  เป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม 
เนื่องจากความดีและคุณธรรมเป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 



 

 

 ๒. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 

๔. เป้าหมาย 
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ผ่าน

ช่องทางสื่อต่าง ๆ ได้แก่ เสียงตามสาย ระบบไลน์ facebook และเว็บไซต์ เป็นต้น 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๑๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลศรีสงคราม  

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคม 

แห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม  
 
๑.  โครงการ/กิจกรรม  มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดีและกิจกรรมเด่น (โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ) 
 

๒.  หลักการและเหตุผล 
 เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญยิ่งของประเทศชาติ เป็นพลังส าคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญ 
ก้าวหน้าและม่ันคงการอบรมเลี้ยงดูเด็กท่ีดีย่อมจะท าให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและสมควร
ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้อยู่เสมอเพ่ือให้เด็กสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์สังคมสติปัญญาเพราะเด็กจะเป็น
กลไกส าคัญในการพัฒนาชาติต่อไปในอนาคตการจัดกิจกรรมวันเด็กจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสร้างสรรค์ เด็ก
ให้มีความรู้ ความสามารถและพัฒนาการด้านต่างๆ 
  เทศบาลต าบลศรีสงครามได้เล็งเห็นความส าคัญของเด็ก จึงได้จัดท ากิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่
มีความประพฤติดี เรียนดีและกิจกรรมเด่น (โครงการวันเด็กแห่งชาติ) ขึ้น เพ่ือยกย่องชมเชยและมอบเกียรติ
บัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี นักเรียนที่มีความประพฤติดี และนักเรียนที่มีกิจกรรมดีของโรงเรียน
ภายในเขตเทศบาลต าบลศรีสงคราม และเพ่ือให้เด็กตระหนักถึงอนาคตของตนเองและของชาติ โดยการให้
ปฏิบัติตนเป็นคนดีตนเองและประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรืองต่อไป  
 

๓. วัตถุประสงค์ 
   ๓.๑ เพ่ือยกย่องชมเชยและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี นักเรียนที่มีความประพฤติ
ดี และนักเรียนที่มีกิจกรรมดี 



 

 

   ๓.๒ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าบทบาทความส าคัญของตนเองและเป็นพลเมืองที่ดีมี
ความคิด สร้างสรรค์    
   

๔. เป้าหมาย 
   เด็กนักเรียนและเยาวชนของโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
   ณ  ศาลาประชาคมอ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
   ๖.๑ ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดแนวทางและรูปแบบในการจัดงาน 
   ๖.๒ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
   ๖.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
   ๖.๔ ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและประชาชนทั่วไปทราบ 
   ๖.๕ ติดตามผลและสรุปผลการด าเนินการ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
   กองการศึกษา  เทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   เด็กและเยาวชน ที่ได้รับมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดีและกิจกรรมเด่น 
ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ตัวเด็กและครอบครัว  
 
 ๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
   
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑  บัญญัติว่า

การปฏิบัติหนา้ที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๒  ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา ๔๕ ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการ 

 



 

 

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด  
เทศบาลต าบลศรีสงครามจึงไดจ้ัดให้มีการจัดท าขอ้ตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามใน 
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีต าบลศรีสงคราม กับปลัดเทศบาลต าบลศรีสงครามและ
หัวหน้าส่วนราชการและให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
๓.๒  เพ่ือให้หนว่ยงานระดับส านัก/กองมีความเขา้ใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๓.๓ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กองตามข้อตกลงการปฏิบัติ

ราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๓.๔ เพ่ือให้หนว่ยงานระดับส านัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ

ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

๔.  เป้าหมาย  
เทศบาลต าบลศรีสงครามได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 

โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับ
สิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีกับ
ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและ
เลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิต ิดังนี้ 

๑) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
๒) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
๓) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
๔) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๕) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๖) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
   ๖.๑ จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น
ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๖.๒ รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
๖.๓ ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 



 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกกองและส านักปลัดเทศบาล 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ 

  
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลศรีสงคราม 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
เทศบาลต าบลศรีสงครามให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ

ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม     เนื่องจากเห็นความส าคัญของการ
ตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลศรีสงครามเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล    ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสีย 
หายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก  เช่น  ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  จังหวัด  อ าเภอแล้ว เทศบาลต าบลศรีสงคราม
ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
โดยอิสระ มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 

การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี 
ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก  หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน    กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ปฏิบัติตามข้อทักทว้งโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน ๔๕ วัน  นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วง
ไปยัง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว แตส่ านักงานการตรวจเงินแผ่นดินยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อ
ทักทว้ง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่
ได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๘   

ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติ
การ มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่อง
รอ้งเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

นอกจากนี ้ยังให้ความร่วมมือกับส านักงานป้องกันแลปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ/ส านักงานป้องกัน
และปราบปรามการจังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม เพ่ือความโปร่งใส และปอ้งกันการทุจริต    

 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีไดร้ับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
๓.๒ เพ่ือความโปร่งใส และปอ้งกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 



 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกส านัก/กอง  จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลศรีสงคราม 

 

๖. วิธีด าเนินการ 
- ทุกส านัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ

ตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณด าเนินงาน 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง เทศบาลต าบลศรีสงคราม 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑  เทศบาลต าบลศรีสงครามมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบ

การทุจริต 
๑๐.๒ เทศบาลศรีสงครามมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ด ี
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตง่ตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ด้วยเทศบาลต าบลศรีสงครามมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
รอ้งเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่  ระบบอินเตอรเ์น็ต ทางโทรศัพท ์หรือแจง้เบาะแสด้วยตนเอง 

ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  จึงไดแ้ตง่ตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าเทศบาล
ต าบลศรีสงคราม รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องรอ้งเรียนของเทศบาลต าบลศรีสงครามขึ้น   เพ่ือด าเนินการ
จัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือจัดให้มีเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
๓.๒  เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป

ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 

 



 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
เขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
๖.๒ จัดท าคูมื่อด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 

๖.๔ เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบล 
ศรีสงครามให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนไดเ้สีย  คูส่ัญญา ประชาชนทั่วไป หนว่ยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภาย 
ในหน่วยงาน สามารถเขา้ใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวไดต้รงกับความต้องการ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณด าเนินการ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล

ต าบลศรีสงครามตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลศรีสงครามโดยปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลศรีสงครามว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗   เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ    โดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง 
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน  ๒๕๕๗ ก็ได้
ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล   เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ 

 



 

 

สงบแห่งชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ในการนี้
เทศบาลต าบลศรีสงครามจึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลศรีสงครามว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น  
ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน  
และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
นอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและลูกจ้างตามโครงการ

จ้างเหมาตามภารกิจของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญ
ของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๓.๒ เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
 

๔. เป้าหมาย 
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจา้ง และลูกจ้างตามโครงการจ้าง

เหมาบริการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
เขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑  ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า

องคป์ระกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
๖.๒ แตง่ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่

โดยมิชอบ 
๖.๓  ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสขอ้มูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ

พัฒนาชองทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่ 
เป็นประโยชน์แก่หนว่ยงาน 

๖.๔ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รอ้งเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน ๑๕ วัน 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณด าเนินการ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัด 



 

 

ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลลัพธ์ 

ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
 
 
มิติที่ ๓ การส่งเสริมการมีบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลได้ทุกขั้นตอน 
  
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลศรีสงครามให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของ

รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท า
การของหน่วยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า  “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลศรีสงครามจึงได้ให้มี
สถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้  โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ต าบลศรีสงคราม ให้บริการ  โดยมีงานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้  เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการ
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตน
ต่อไป 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถว้น ถูกต้องและไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 
๓.๒ เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล 

ศรีสงคราม 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ศูนยข้์อมูลขา่วสารเทศบาลต าบลศรีสงครามได้รับการปรับปรุง   จ านวน ๑  แหjง 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ศูนยข้์อมูลขา่วสารของเทศบาลต าบลศรีสงคราม ส านักปลัดเทศบาล 

 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
๖.๒ มีการแต่งตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปจัจุบัน 
๖.๓ มีการจัดวางเอกสารขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
  



 

 

การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอ้บังคับที่ก าหนดให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 

๖.๔ มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๖.๕ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๖.๖ มีบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
๖.๗ มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนศูนย์ข้อมูลขา่วสารของเทศบาลต าบลศรีสงคราม ได้รับการปรับปรุง  จ านวน  ๑  แห่ง 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ

บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕๘ 
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน
การได้_รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น    การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบล
ศรีสงครามให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกตอ้ง รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่ง
สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลศรีสงคราม 

ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้เทศบาลต าบลศรีสงครามมีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัด
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องคก์ร เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชน
ไดร้ับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และ
เมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาล
กับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

 
 



 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ

ท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลขา่วสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้เขา้ร่วมรับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลศรีสงคราม 

 

๖. วิธีด าเนินการ 
๑. ส ารวจความต้องการอบรม 

  ๒. ออกแบบหลักสูตร 
๓. ด าเนินกิจกรรม 

  ๔. วัดผลความรู้ 
๕. ติดตามและประเมินผล 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ๑๕,๐๐๐ บาท 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนผู้เขา้ร่วมอบรม 
รอ้ยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
รอ้ยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
 

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  ทาง Facebook  
    เทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ก้าวหน้าไปมาก

เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ใน
การด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ สร้างความน่าเชื่อถือและน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของ
เทศบาล     ให้สามารถมองเห็นภาพหรือความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ 
อย่างโปร่งใสและยุติธรรม มีการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และนโยบายด้านบริหารจัดการ 

 



 

 

และบริการประชาชนของนายกเทศมนตรีต าบลศรีสงคราม คือการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และ
กิจกรรมของเทศบาลให้ส่วนราชการ สถานศึกษา และประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของเทศบาลต าบลศรีสงคราม ให้ส่วนราชการ สถานศึกษา และ
ประชาชนได้รับทราบ 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้ส่วนราชการ สถานศึกษา และประชาชนมีส่วนร่วมในภารกิจของเทศบาลต าบล         
ศรีสงคราม 
 ๓. เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่นของเทศบาลต าบลศรีสงคราม ให้เป็นที่ทราบกันอย่าง
แพร่หลาย 
 ๔. เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างเทศบาลต าบลศรีสงคราม กับ
ส่วนราชการ สถานศึกษา และประชาชน 
 

๔. เป้าหมาย 
ส่วนราชการ สถานศึกษา ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลศรีสงคราม และประชาชนทั่วไป  

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
๑. จัดท าโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
๒. ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และผลงานของเทศบาลต าบล 

ศรีสงคราม ทาง facebook เทศบาลต าบลศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 
๒. รายงานการด าเนินงานกิจกรรมของเทศบาลต าบลศรีสงคราม ทาง facebook เทศบาลต าบล 

ศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม ต่อนายกเทศมนตรีต าบลศรีสงคราม 
๔. รายงานการด าเนินงานกิจกรรมของเทศบาลต าบลศรีสงคราม ทาง facebook เทศบาลต าบล 

ศรีสงคราม จังหวัดนครนครพนม ไปยังส่วนราชการ สถานศึกษา ผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลศรีสงคราม  

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ส่วนราชการ สถานศึกษา ประชาชน ได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลต าบล 
ศรีสงคราม  
 ๒. ส่วนราชการ สถานศึกษา ประชาชน มีส่วนร่วมในภารกิจของเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 ๓. เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี ระหว่างเทศบาลต าบลศรีสงคราม กับ 
 



 

 

ส่วนราชการ สถานศึกษา และประชาชน 
 
๑. ชื่อโครงการ :  โครงการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเทศบาลต าบลศรีสงคราม   
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากปัจจุบันการบริหารราชการแผ่นดินเป็นแบบกระจายอ านาจ มีการกระจายอ านาจจาก
ส่วนกลางสู่ท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลว่าด้วยหลักธรรมาภิบ าล (Good 
Governance) ในประเด็นเรื่องความโปร่งใส (Accountability) มีการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก
องค์กร ประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติไว้ให้หน่วยงานของรัฐมี
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ   เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้น จะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความ
ปลอดภัยของประชาชนหรือส่วนได้เสีย อันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอ่ืน ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 จากหลักการดังกล่าวข้างต้น เทศบาลต าบลศรีสงคราม ตระหนักถึงความส าคัญของงาน
ประชาสัมพันธ์    ที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ให้สามารถรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร โครงการ และกิจกรรมของ
เทศบาลต าบลศรีสงครามและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โดยอาศัยเสียงตามสาย
เป็นสื่อกลาง 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โครงการ และกิจกรรมของเทศบาลต าบลศรีสงคราม และข่าวสารของ 
ส่วนราชการต่าง ๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรภาค 
เอกชน  ในเขตเทศบาลต าบลศรีสงคราม อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
 ๒. เพื่อให้ประชาชน ส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรภาคเอกชน  ในเขตเทศบาลต าบลศรีสงคราม  
ได้ทราบข้อมูลข่าวสาร โครงการ กิจกรรมของเทศบาลต าบลศรีสงคราม และข่าวสารของส่วนราชการต่าง ๆ     
ที่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
 ๓. เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างเทศบาลต าบลศรีสงคราม กับ
ประชาชน ส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรภาคเอกชน ในเขตเทศบาลต าบลศรีสงคราม โดยอาศัยเสียงตาม
สายเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ 
 

๔. เป้าหมาย 
๑. ประชาชน ส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรภาคเอกชน  ในเขตเทศบาลต าบลศรีสงคราม ได้ทราบ

ข้อมูลข่าวสาร โครงการ และกิจกรรมของเทศบาลต าบลศรีสงคราม และข่าวสารของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ขอ
ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

๒.เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
กับประชาชน ส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรภาคเอกชน ในเขตเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
๑. จัดท าโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
๒. ท าหนังสือเชิญ ส่วนราชการ สถานศึกษา และผู้น าชุมชน เข้าร่วมโครงการการประชาสัมพันธ์เสียง 

ตามสายเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 



 

 

๓. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม และส่วน
ราชการต่าง ๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 

๔. รวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน หรือปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เสนอฝ่าย
บริหารเพื่อพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไข วิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสม 

๕. รายงานการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายต่อนายกเทศมนตรีต าบลศรีสงคราม 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ๕๐,๐๐๐  บาท 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลศรีสงคราม  

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. เทศบาลต าบลศรีสงคราม ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โครงการ และกิจกรรมของเทศบาลต าบล 
ศรีสงคราม และข่าวสารของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ส่วน
ราชการ 
สถานศึกษา องค์กรภาคเอกชน ในเขตเทศบาลต าบลศรีสงคราม อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
 ๒. ประชาชน ส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรภาคเอกชน ในเขตเทศบาลต าบลศรีสงคราม ได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร โครงการและกิจกรรมของเทศบาลต าบลศรีสงคราม และข่าวสารของส่วนราชการต่าง ๆ 
ที่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
 ๓. เสริมสร้างภาพลักษณ์ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี ระหว่างเทศบาลต าบลศรีสงคราม กับ
ประชาชน ส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรภาคเอกชน ในเขตเทศบาลต าบลศรีสงคราม  
 
 ๓.๒ รับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนของประชาชน  
 

๑.  ชื่อโครงการ   เทศบาลสัญจรประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

๒.  หลักการและเหตุผล   
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ก าหนดให้การ

ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอ านวยความสะดวกในการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน โดยจัดให้มีการบริการที่สะดวก รวดเร็ว โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง   ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลและนโยบายผู้บริหารของเทศบาลต าบลศรีสงครามให้ประชาชนมีสุข
ภาวะที่ดี และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่เทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาล  ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  วันเทศบาล  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๓๒  ก าหนดให้วันที่  
๒๔  เมษายนของทุกปีเป็น  “วันเทศบาล”   
 

เทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  จึงได้จัดท าโครงการเทศบาลสัญจร 
ขึ้น  เพ่ือให้เห็นถึงความส าคัญของวันท้องถิ่นไทย  และเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร ร่วมแสดง 



 

 

ความคิดเห็นรวมทั้งเพ่ือรับทราบปัญหาต่างๆ ของประชาชนในท้องถิ่นให้สามารถน ามาแก้ไขปัญหานั้น ๆ  ได้
ตรงกับความต้องการโดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ  และเอกชน  เข้าร่วมโครงการฯ  เพ่ือให้บริการในส่วนที่
เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน  เพ่ือสร้างทัศนคติและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่เทศบาลและ
ประชาชนในเขตเทศบาลจึงได้จัดโครงการขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพ่ือรับทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และให้ประชาชนร่วมแสดง 

ความคิดเห็น 
๓.๒  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการน าบริการในด้านต่างๆ ของเทศบาลและหน่วยงานอ่ืนๆ ไป 

บริการประชาชนนอกสถานที่ได้อย่างใกล้ชิด   
๓.๓  เพ่ือให้ค าปรึกษา และค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ และพบปะพูดคุยกับประชาชน  

เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา  และความต้องการของชุมชน  
๓.๔  เพ่ือเผยแพร่ให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่ควรรู้แก่ประชาชน เพ่ือใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและ

การไปติดต่อราชการได้อย่างถูกต้อง 
 

๔. เป้าหมาย   
ประชาชนในเขตเทศบาล  จ านวน  ๓๐๐  คน 

 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 
 ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๖.๒   ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 
 ๖.๓   ด าเนินการสัญจรให้บริการประชาชน  ของแต่ล่ะส่วนราชการ 
 ๖.๔   สรุปและประเมินผลการอบรม 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐  บาท    
 

๙. ผู้รับผิดชอบ     
 ทุกกองและส านัก 

 

๑๐. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
๑๐.๑  ได้รับทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชน  และประชาชนได้แสดงความ 

คิดเห็น 
๑๐.๒  ประชาชนได้รับความสะดวกในบริการด้านต่าง ๆ ของเทศบาล และหน่วยงานอ่ืน ๆ   
๑๐.๓  ได้ให้ค าปรึกษา  และค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ  และได้พบปะพูดคุย 

กับประชาชน  เพื่อให้ทราบถึงปัญหา  และความต้องการของชุมชน  
๑๐.๔  ประชาชนมีความรู้ด้านต่าง ๆ  เพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  และการไปติดต่อ 
 



 

 

ราชการได้อย่างถูกต้อง  
 
๑. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลศรีสงคราม 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เทศบาลต าบลศรีสงคราม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย_กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ    

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลศรีสงครามจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพ่ือ
รับเรื่องร้องเรียน รอ้งทุกขจ์ากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แกไ้ขปญัหาได้อย่างถูกต้อง

หรือน ามาเปน็ขอ้มูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปญัหาต่อไป 
๓.๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี 

 

๔. เป้าหมาย 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน รอ้งทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วน

ไดเ้สียที่เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการตอ้งสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแกไ้ขหรือบรรเทาปญัหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ จัดท าค าสั่งแต่ตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน  รอ้งทุกข์ 
๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์  รอ้งเรียน 
๖.๓ น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวขอ้ง เพ่ือแก้ไขปญัหาตามความจ าเป็น

และเรง่ดว่น 
๖.๔ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทางร้อง

ทุกขร์้องเรียน ดังนี้ 
๗.๑ ส านักงานเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
๗.๒ ทางโทรศัพทห์มายเลข ๐- ๔๒๕๙ –๙๖๘๒ ทางโทรสารหมายเลข  ๐- ๔๒๕๙-๙๖๘๓ 
๗.๓ ทางเว็บไซต ์www. Srisongkram.com 
๗.๔ ทาง facebook. งานประชาสัมพันธ์ ทต. ศรีสงคราม จ.นครพนม 



 

 

๗.๕ ทางไปรษณีย์  ส านักงานเทศบาลต าบลศรีสงคราม เลขที่ ๓๓๓  หมู่ที่ ๘  ต าบลศรีสงคราม 
อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  ๔๘๑๕๐ 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณด าเนินการ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลศรีสงคราม 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์ รอ้งเรียน ประจ าสัปดาห์  ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนไดมี้

ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่รว่มกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลศรีสงคราม 

๑๐.๒ สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 
๑๐.๓ แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้รอ้งเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 

 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เทศบาลต าบลศรีสงครามเป็นหน่วยบริการสาธารณะ ในการให้บริการแก่ประชาชนแบบองค์รวม

ผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการ
สาธารณสุข  เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตาม
รัฐธรรมนูญของประเทศไทย 

การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุงแบริการสาธารณะให้
ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
๓.๒  เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีขั้นตอนและกระบวนการในการร้องเรียน ร้องทุกข์ 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลศรีสงคราม 

 

๖. วิธีด าเนินการ 
จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร่องเรียนจากประชาชน ไดแ้ก่ 
- กลอ่งรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริเวณชุมชนและหน้าอาคารส านักงาน 
- ทางเว็บไซต์ www. Srisongkram.com 
- ทาง facebook. งานประชาสัมพันธ์ ทต. ศรีสงคราม จ.นครพนม  

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 



 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณด าเนินการ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนไดร้ับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่อง

รอ้งเรียน 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ:โครงการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙แผนการด าเนินงาน หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น และการจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการ
ตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้ว เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาขนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วถึงกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ อปท.ในปีงบประมาณนั้น และการขยายเวลาจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงาน
เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลต าบลศรีสงคราม จึงได้จัดท าโครงการจัดท า
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือที่จะได้ทราบถึงรายละเอียดโครงการ และกิจกรรม
ที่ด าเนินการจริงในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลศรีสงคราม และจะได้ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นและการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต่อไป 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
เทศบาลต าบลศรีสงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ๓.๒ เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้น 
 ๓.๓ เพ่ือให้การประสานงานบูรณาการกับหน่วยงานอื่นได้รวดเร็วและถูกต้อง 
 ๓.๔ เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 
 



 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - จัดท าเอกสารแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จ านวน ๔๒ เล่ม 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. เก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๒. จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
 ๓. จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
 ๔. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพ่ือพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 
 ๕. เสนอให้ผู้บริหารอนุมัติแผนการด าเนินงานและประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
   ๕,๐๐๐.-บาท  
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  - ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ตรงตามความต้องการ
ที่แท้จริงของประชาชน 
 ๒. ก่อให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 
 ๓. ผู้บริหารและประชาชนทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะด าเนินงาน
จริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

๔. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานอื่นๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น 
๖. เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานของเทศบาล ซึ่งก าหนดงบประมาณ ขอบเขต 

และระยะเวลาด าเนินงานของแต่ละโครงการไว้ชัดเจน 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลศรีสงคราม 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี คือแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  ที่จัดท า
ขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 



 

 

ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นโดยให้พิจารณาจาก อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน  เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
การผังเมือง ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง 
เช่นการแก้ปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  
 ดังนั้น กองวิขาการและแผนงานจึงได้จัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบล 
ศรีสงครามขึ้นเพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลศรีสงครามมีความถูกต้อง
ตรงกับแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นฯ และสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลศรีสงครามได้จริง 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตรงกับแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม            
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙โดยการน าเอาโครงการพัฒนาที่ตรงตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน  เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
การผังเมือง ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง 
เช่นการแก้ปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลศรีสงคราม 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๘) ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลศรีสงครามจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้องเพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของชุมชน 
 ๖.๒ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลศรีสงครามรวบรวมแนวทางและ
ข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล 
ศรีสงคราม 
 ๖.๓ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลศรีสงครามพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเสนอ
นายกเทศมนตรีต าบลศรีสงคราม 
 ๖.๔ นายกเทศมนตรีต าบลศรีสงครามพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 



 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนมกราคม ๒๕๖๔ – เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ๑๕,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 - ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เทศบาลต าบลศรีสงคราม  มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลศรีสงครามเพ่ือใช้เป็นแผนหลัก
ในการพัฒนาชุมชนและองค์กรของเทศบาลต าบลศรีสงครามให้ก้าวต่อไปข้างหน้าได้ด้วยความสุจริต โปร่งใส 
เที่ยงธรรม และองค์กรที่เป็นที่พ่ึงพาของราษฎรอย่างแท้จริง 
 
๑. ชื่อโครงการ :  มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
 

เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชนเมือง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิด 
ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน  แม้หากปัญหานั้นมีการจัดการไม่เหมาะสม
แล้ว ผลกระทบที่เกิดขึ้นนอกจากในด้านสุขภาพอนามัยแล้วยังอาจเกิดความขัดแย้งขึ้นในชุมชนได้   ตัวอย่างที่
มักพบบ่อยในสังคมคือการร้องเรียนที่เกิดจากปัญหาเหตุร าคาญต่างๆ ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยจนถึงเรื่องใหญ่  
ปัญหาเหตุร าคาญต่างๆ  มีแหล่งก าเนิดได้ทั้งจากการประกอบกิจการและจากกิจกรรมทั่วไปของประชาชน  
สาเหตุจากการประกอบกิจการเช่น การปล่อยน้ าทิ้งมีกลิ่นเหม็นรบกวนคนในชุมชน การร้องเรียนเรื่องกลิ่น
ควันจากการประกอบกิจการร้านอาหาร เป็นต้น ส่วนเหตุร าคาญท่ีเกิดจากการกิจกรรมทั่วไป  เช่น  ปัญหาการ
เลี้ยงสุนัขจ านวนมากก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนบ้านเรือน ผู้มีอ านาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาคือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งต้องมีทั้งความรู้และศิลปะในการจัดการ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  ได้
ก าหนดแนวทางเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเหตุร าคาญไว้ในมาตรา ๒๕ ถึงมาตรา ๒๘  โดยให้เป็นอ านาจหน้าที่
ของเจ้าพนกังานท้องถิ่นท่ีจะตรวจสอบ ให้ค าแนะน า หรือออกค าสั่งเพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุร าคาญนั้น  ซึ่งการ
ด าเนินงานอาจต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานหรืออาศัยเทคโนโลยีช่วยประกอบการวินิจฉัย 
รวมทั้งใช้ทักษะในการใช้ดุลยพินิจในสถานการณ์ต่างๆ  ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของท้องถิ่นที่แตกต่างกัน  ดังนั้น 
การมีแนวทางปฏิบัติไว้จะท าให้ลดภาระหรือปัญหาอุปสรรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุร าคาญได้ 

 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุร าคาญ
ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
 ๒. เพ่ือเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปส่งเสริมผู้ประกอบการและประชาชนในการ
ปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเหตุร าคาญในชุมชน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 



 

 

 การตรวจสอบปัญหาเหตุร าคาญ จากกรณีได้รับการร้องเรียน หรือกรณีเจ้าพนักงานตรวจพบ หรือ
กรณีได้รับการประสานจากหน่วยงานอื่น  
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลศรีสงคราม  
 

๖. วิธีด าเนินการ 
๑. รับแจ้งเหตุร้องเรียน 
๒. ผู้ร้องเรียนลงลายมือชื่อในแบบแจ้งเหตุร้องเรียน 
๓. เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งให้ค าแนะน าแก้ไขหรือระงับเหตุร าคาญ 
๔. รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและด าเนินการแก้ไขปัญหาให้นายกเทศมนตรีทราบพร้อมทั้ง

แจ้งผลการด าเนินการให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑.  เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ

ทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ดีขึ้น และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินงานเมื่อเกิดปัญหาเหตุร าคาญในชุมชน 
 ๒.  ประชาชนและผู้ประกอบการมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการป้องกันการเกิดเหตุร าคาญ
ในชุมชน 
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ทุกครั้งต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
๓.๒ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอยา่งถูกตอ้งโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา

ปฏิบัติ 
๓.๓ เพ่ือให้ผู้รอ้งได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค

ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
 



 

 

๔. เป้าหมายการด าเนินการ 
ผู้รอ้งเรียนร้องทุกขท์ุกราย 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลศรีสงคราม  
 

๖. วิธีการด าเนินการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้รอ้งโดยเร็วไมเ่กิน ๑๕ วันท าการ 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  

 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล 
 

๙. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
๑๐.๒ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์  

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 การท าให้ชุมชนเข้มแข็ง ไม่สามารถท าได้โดยการสร้างจากบุคคลภายนอกชุมชนหรือท าโดย

การสอน การฝึกอบรม ชุมชนที่เข้มแข็งจะมีกระบวนการในการจัดการของชุมชน มีการเรียนรู้ร่วมกัน มี
กิจกรรมเพิ่มคุณค่าทุนทางสังคมและเศรษฐกิจของคนในชุมชน ภายใต้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน
เป็นเครือข่ายชุมชน และมีการขยายพันธมิตรออกไปนอกชุมชนในลักษณะสร้างความสัมพันธ์ ดังนั้นทุกชุมชน
จึงต้องร่วมกัน “สร้างพลังชุมชน และใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน” กระบวนการชุมชน คือ พฤติกรรม
หรือการกระท าร่วมกันของคนในชุมชนที่มาร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ของชุมชน แล้วน ามาร่วมกัน
ตัดสินใจวางแผนด าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมติดตามประเมินผลการกระท ากิจกรรมของชุมชน
ร่วมกัน ในการพัฒนาท้องถิ่นจึงควรให้คณะกรรมการชุมชน  ซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชนสร้าง
แผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเองดังความหมายของแผนแม่บทชุมชนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการ
ให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเองก าหนดทิศทางของตนเองการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเงื่อนไขจากภายนอก
เข้าไปท าให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิมและวิ่งตามกระแสเงินท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้รู้จักชุมชน
ของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเองตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้
และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชนในปัจจุบัน และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๑๒๒๔ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๕, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  

 



 

 

และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๔๙ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ รัฐบาล
ก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจกับแผนชุมชน และแผนระดับต่างๆ ในพ้ืนที่ ซึ่งใน
การนี้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรอ านวยการบูรณาการทุกภาคส่วน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชน ทั้งระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน และระดับเทศบาล ซึ่งในการจัดท าแผนชุมชนหรือแผนพัฒนาหมู่บ้าน หากหมู่บ้านใดมี
แผนพัฒนาหมู่บ้านอยู่แล้ว ให้ด าเนินการทบทวนให้เป็นปัจจุบันหรืออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนชุมชน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ
เป้าหมายการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย เทศบาลต าบลศรีสงคราม  จึงได้จัดท า
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ชุมชนรู้จักแนวทางการท าแผนชุมชน 
 ๓.๒ เพ่ือยกระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ๓.๓ เพ่ือให้แผนชุมชนมีแนวทางการพัฒนาสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
                ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยหมู่บ้านละ ๕๐ คน จ านวน ๕ หมู่บ้าน รวม ๒๕๐ คน 
 ๔.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ชุมชนมีแผนชุมชนที่ริเริ่มจากชุมชนเองและตรงกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทุกหมู่บ้านในพ้ืนที่เทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 

๖. วิธีด าเนินการ 
            -  จัดท าแผนด าเนินงาน   
   -  เขียนโครงการ 
            -  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้ประจ าหมู่บ้าน 
            -  ออกพ้ืนที่เพ่ือร่วมกับชุมชนในการประชาคมหมู่บ้านตามแผน 
            -  เป็นที่ปรึกษา/ช่วยเหลือคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดท าแผนชุมชน 
             - จัดแผนชุมชนเป็นรูปเล่มและประกาศใช้แผนชุมชน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑๓ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ๕,๐๐๐  บาท   
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. กองวิชาการและแผนงาน  
 ๒. ส านักปลัดเทศบาล  



 

 

 ๓. กองคลัง                                    
 ๔. กองช่าง                                   
 ๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      
 ๖. กองการศึกษา                           

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ชุมชนรู้จักแนวทางการท าแผนชุมชน 
 ๒. ยกระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ๓. แผนชุมชนสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนของเทศบาล 
 
 ๓.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของเทศบาล 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ:มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลศรีสงคราม 
 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙หมวด ๑ ข้อ ๗  (๒) และข้อ ๙ ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(1) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ประธานกรรมการ 
(2) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการ 
(3) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน ๓ คน  กรรมการ 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน      กรรมการและเลขานุการ 
(5) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือ 

พนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย   ผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการตามข้อ ๙(๓) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๒ ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

 ดังนั้น  เทศบาลต าบลศรีสงครามโดยกองวิชาการและแผนงานจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาเทศต าบลศรีสงครามขึ้น  เพ่ือให้เทศบาลต าบลศรีสงครามในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้มีองค์กรสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบคณะกรรมการครบทุกภาคส่วนที่ก าหนด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศต าบลศรีสงคราม
สามารถจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ก าหนด 
 

๓. วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาล และตัวแทนจากประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลศรีสงครามให้สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลต าบลศรีสงครามและคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลศรีสงครามก าหนดเพื่อความถูกต้อง โปร่งใสและสุจริต  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลศรีสงคราม  จ านวน  ๙  คน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 



 

 

 
 เทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 

๖. วิธีด าเนินการ 
 เนื่องจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลศรีสงครามบางต าแหน่งที่มีที่มา
จากการคัดเลือกจากประชาคมท้องถิ่นจะครบวาระการด ารงต าแหน่งลงทุกๆสองปีภายหลังจากที่ได้รับการ
แต่งตั้ง  ภายในวันที่ ๑๗  มกราคม ๒๕๖๒  เทศบาลต าบลศรีสงครามจึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลใน
ต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลศรีสงคราม
แทนกรรมการฯที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดไว้ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 - ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เทศบาลต าบลศรีสงคราม  มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลศรีสงคราม
เพ่ือเป็นองค์กรในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลศรีสงครามเพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาใน
การพัฒนาเทศบาลต าบลศรีสงครามที่ตรงตามปัญหา/ความต้องการพัฒนาของประชาคมและชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลศรีสงคราม ด้วยความถูกต้อง โปร่งใสและสุจริต 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ:  โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๖ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือก
อีกได้ โดยมีอ านาจหน้าที่คือ ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา, ด าเนินการ 

 



 

 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา, รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าวอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯดังกล่าว เทศบาลต าบลศรีสงคราม จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือท าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และ
จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ได้ข้อมูลและผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของ
เทศบาลต าบลศรีสงคราม ส าหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม แก้ไข หรือการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาและก าหนดแนวทางการพัฒนา แผนงาน/ โครงการพัฒนาในปีต่อไป 
 ๓.๒ เพ่ือประเมินผลและตรวจสอบผลการด าเนินงานของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-พ.ศ. 
๒๕๖๔)ของเทศบาลต าบลศรีสงครามในแต่ละรอบปีงบประมาณ ในห้วงเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม 
 ๓.๓ เพ่ือตรวจสอบและติดตามผลความก้าวหน้าในการบริหารจัดการโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลศรีสงครามที่ได้รับงบประมาณด าเนินการแล้วในปีงบประมาณนั้นๆ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑ เพ่ือเป็นการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
 ๔.๒ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการปรับปรุง/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ 
เทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 ๔.๓ จัดท าเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจ าปี (๒๕๖๑ –
๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  จ านวน ๗๐ เลม่ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
         เทศบาลต าบลศรีสงคราม 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้ว 
 ๖.๒  ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 ๖.๓  จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
 ๖.๔  ประธานคณะกรรมการฯ เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ 
                 นายกเทศมนตรีและนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
                 และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ครั้งที่ ๑ ภายในเดือน ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ครั้งที่ ๒ ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 จากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 



 

 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ได้ข้อมูลและผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของเทศบาล
ต าบลศรีสงคราม ส าหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาและ
ก าหนดแนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการในการจัดท าแผนพัฒนาในปีต่อไป 
 ๒. ทราบถึงผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณของเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 ๓. ทราบถึงผลความก้าวหน้าในการบริหารจัดการโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบล
ศรีสงครามที่ได้รับงบประมาณด าเนินการ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  โครงการจัดท าประชาคมท้องถิ่น 

๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  ข้อ  ๑๗ และข้อ ๑๘ ได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าและทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ ดังนี้  
 ข้อ ๑๗  “การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนา และประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนด
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยน าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลใน
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์
เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
(4)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  ส าหรับองค์การบริหาร

ส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความ
เห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป” 

ข้อ ๑๘ “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี กรณีเทศบาลองค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดท าและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อน
ปีงบประมาณถัดไป 

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในพฤศจิกายนก่อน
ปีงบประมาณถัดไป 

ให้นายอ าเภอมีอ านาจขยายเวลาการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

นอกจากวรรคสามให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจขยายเวลาการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี 

ในกรณีของเทศบาลต าบลผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอ านาจให้นายอ าเภอก็ได้ 



 

 

ในกรณีมีการขยายเวลาการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามวรรคสาม วรรคสี่ และวรรค
ห้าแล้ว ให้จังหวัดแจ้งกระทรวงมหาดไทยทราบ” 
 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลต าบลศรีสงคราม จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการ
จัดท าประชาคมท้องถิ่นเพ่ือรวบรวมแนวทางและข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ และชุมชนหรือหมู่บ้านในพ้ืนที่เพ่ือ
ทบทวน เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและความต้องการพัฒนาของราษฎรในพ้ืนที่ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๒ เพ่ือรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เก่ียวข้อง 
 ๓.๓ เพ่ือรวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์ส าหรับจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 ๓.๔ เพ่ือรวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์ส าหรับ ทบทวน เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - จัดท าประชาคมท้องถิ่น  จ านวน  ๕  หมู่บ้าน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลศรีสงคราม    

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลศรีสงครามร่วมกับก านัน/ผู้ใหญ่บ้านเพ่ือก าหนด
แนวทางและแผนงานในการจัดท าประชาคมท้องถิ่น 
 ๒. จัดท าแผนด าเนินงานการประชาคมท้องถิ่น 
 ๓. ด าเนินการจัดประชาคมท้องถิ่นตามแผนด าเนินงาน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เม่ือมีการปรับปรุง/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ๑๕,๐๐๐ บาท  

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๓.๑ ชุมชน หมู่บ้าน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจได้รับทราบแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๒ได้รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เก่ียวข้อง 
 ๓.๓ ได้แนวทางและข้อมูลปัญหา ความต้องการ ส าหรับจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 ๓.๔ ได้แนวทางและข้อมูลปัญหา ความต้องการ ส าหรับ ทบทวน เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
   



 

 

  
มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
 ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
  
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 

 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยท าให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบล 
ศรีสงครามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน   ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรก
อยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีกรรมการท าอย่างเป็นขั้นตอน  ถูกต้องตามระเบียบ  และกฎหมายที่
ก าหนด  โดยฝ่ายผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้  โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน  อีกท้ังเป็นการก าหนดให้มีลักษณะงาน  วิธีการ
ปฏิบัติที่มีขอบเขตทางท่ีถูกต้องและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน 
           ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบข้อบังคับ ตลอดจน
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลศรีสงครามเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
 นอกจากนัน้การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในยังเป็นการด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๕ และระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๒.๑  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานและผลการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจว่าบรรลุผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  มติคณะรัฐมนตรีและ
นโยบายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพและประหยัด 
 ๒.๒  เพ่ือสอบทานความถูกต้อง  ความเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน  การบัญชี  
การพัสดุและด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๓  เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน   ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับ 
ปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ  ให้บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และประหยัด 
 ๒.๔  เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาจากการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
 ๒.๕  เพ่ือประเมินระบบควบคุมภายใน  โดย 
        ๒.๕.๑  สอบทานการจัดวาง/ปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
                 ๒.๕.๒  สอบทานความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน 
 

๔. เป้าหมาย 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ

เทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 



 

 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
๖.๒ ตรวจสอบความถูกต้ององและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ

ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอ้ยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

๖.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

๖.๔ สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

๖.๕ รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๖๖๓ 
 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ การปฏิบัติงานและผลการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจว่าบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายอย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด
อย่างมีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพและประหยัด 
 ๑๐.๒ ข้อมูลตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน  การบัญชี  การพัสดุและด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องถูกต้องและ
เชื่อถือได้ 
 ๑๐.๓ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  ตลอดจนข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ  บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และประหยัด 
 ๑๐.๔ หัวหน้าส่วนราชการทราบปัญหาจากการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจ 
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
 
๑.  ชื่อโครงการ : โครงการจดัท ารายงานการควบคุมภายใน 
 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.

๒๕๔๔ ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแล 



 

 

 
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอยา่งน้อยปีละหนึ่งครั้ง   ภายในเกา้สิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

ดังนั้น   เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลศรีสงครามจึงไดม้ีการ
จัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
๒. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีต าบลศรีสงครามทราบ

ตามแบบท่ีระเบียบฯ ก าหนด 
๓. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดินตามก าหนด 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลศรีสงคราม 

 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร 

๖.๒. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 
๖.๓. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
๖.๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยด าเนินการ

ประเมินองค์ประกอบตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒ 
๖.๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรด าเนินการรวบรวมเพ่ือ

จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๑๐.๒ ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
๑๐.๓. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 



 

 

 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญ   และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ

เป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้     ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุ 
ประสงค์   ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลัง
ประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบ
ข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมดา้นการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ
หรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ   นอกเหนือจากด้านการเงินและ
บัญชีในหน่วยงาน    จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้    ระบบการ
ควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองคร์วมของหน่วย 
งานนั้นๆว่ามกีารด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด     การที่ระบบการควบคุมภายใน
ของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงานอาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการ
ด าเนินงานไมส่ัมฤทธิ์ผล   ซ่ึงสาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่
เหมาะสม  การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว  การควบคุมสอบ
ทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น      และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

เทศบาลต าบลศรีสงครามพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องคก์รมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุม
ภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน   จึงได้ก าหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลศรีสงครามขึ้น 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป

อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไมจ่ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีข้ึน 

๓.๒  เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

๓.๓  เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอยา่งถูกต้องและครบถว้น 
 

๔. เป้าหมาย 
เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลศรีสงครามเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ

การปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลศรีสงคราม 

 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑  แตง่ตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน วา่ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 
 



 

 

๖.๒  ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย  และตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลศรีสงคราม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๖.๓  การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปขอ้มูล 
๖.๔  รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีต าบลศรีสงคราม

และผู้บริหารทราบ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

๘. หน่วยงานรับผิดชอบ 
ทุกกอง/ส านักของเทศบาลต าบลศรีสงคราม 

 

๙. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณด าเนินการ 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑  มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ ๖ ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
๑๐.๒  กิจกรรมการควบคุมภายใน รอ้ยละ ๘๐ ไดด้ าเนินการแกไ้ข 
๑๐.๓  รอ้ยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
๑๐.๔  มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
๑๐.๕  ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวขอ้งในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(รอ้ยละ ๘๐  ) 
 
 ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ 
   

๑. ชื่อโครงการ : การสร้างธรรมาภิบาลชุมชนในการมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาล
ต าบลศรีสงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ๒. หลักการและเหตุผล 

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการ
พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 
๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
๖๙/๒๕๕๗  ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ
ได้ และเป็นนโยบายเน้นหนักของกระทรวงมหาดไทยภายใต้แผนงาน “มหาดไทยใสสะอาด” ได้ก าหนด
มาตรการและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัด
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  
         ดังนั้น  เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลศรีสงครามเป็นไปโดย 



 

 

ถูกต้อง เปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรม และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน อันเป็นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รัฐบาล และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดท าโครงการธรรมาภิบาล
ชุมชนการมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลต าบลศรีสงคราม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  ขึ้น  
 

๓. วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือสนองตอบนโยบายของรัฐ 
๒. เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของประเทศมีประสิทธิภาพสูงสุด 
๓. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ 
๔. เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐได้ทราบความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชน 
๕. เพ่ือบูรณาการระหว่างรัฐและชุมชน 
๖. เพ่ือให้การจัดหาพัสดุ ถูกต้อง เปิดเผย โปรงใส ตรวจสอบได้ 
๗. เพ่ือป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องกับการจัดหาพัสดุ 

          ๘. เพ่ือให้การจัดหาพัสดุมีการแข่งขันการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม   
 

๔. เป้าหมาย 
       ผู้แทนชุมชนที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่ผ่านการประชาคม ในงานและพ้ืนที่ ที่เทศบาล
ต าบลศรีสงครามด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
                                             

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลศรีสงคราม  

๖. วิธีด าเนินการ 
        ๑. จัดท าแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณท่ีจัดหา 
         ๒. เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้ชุมชนได้ทราบผ่านช่องทางที่
หน่วยงานของรัฐมีอยู่ เช่น เสียงตามสาย เวปไซต์ของหน่วยงาน ปิดประกาศท่ีหน่วยงาน 
       ๓. ให้ตัวแทนชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา, ประกวดราคา, e-Auction, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง 
        ๔. หน่วยงานของรัฐติดตามและรายงานผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ และประกาศให้ประชาชน
ทราบตามช่องทางที่หน่วยงานของรัฐมีอยู่ ตามข้อ ๒ 
     ๕. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องในการจัดหาพัสดุ ต้องเก็บรวบรวมรายละเอียด ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ
ตั้งแต่เริม่ต้นจนได้พัสดุมาใช้ในราชการ เพ่ือการตรวจดูของประชาชน และหน่วยตรวจสอบ  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๘. งบประมาณ  
     ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      งานพัสดุ กองคลัง  เทศบาลต าบลศรีสงคราม 



 

 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      ๑. ประชาชนได้พัสดุที่ต้องการผ่านการประชาคมหมู่บ้าน 
         ๒. ชุมชนได้ทราบ และเข้าใจขั้นตอนการจัดหาพัสดุตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๓. พัสดุที่จัดหามีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ 
       ๔. ป้องปราม และแก้ไขการทุจริตของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
         ๕. การจัดหาพัสดุมีความคุ้มค่า โปร่งใส เปิดเผย และตรวจสอบได้ 
 

๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูล การรับ – การจ่าย เงินงบประมาณเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบ 
  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย ตลอดจนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  จึงจ าเป็นต้องมี
กระบวนการและข้ันตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 

 

๓. วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้การรับ – การจ่ายเงินของเทศบาลต าบลศรีสงคราม เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

   

๔. พื้นที่ด าเนินการ 
         เทศบาลต าบลศรีสงคราม       
                                          
๕. วิธีด าเนินการ 
       ๑. มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       ๒. สรุปผลการรับ – จ่ายเงินของเทศบาลต าบลศรีสงคราม ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น 
ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย ปิดประกาศที่ส านักงานเป็นรายไตรมาสและสรุปรวมในวัน
สิ้นปีงบประมาณ 
     ๓. เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับ - จ่ายเงิน  
 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
        ๔ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

๗. งบประมาณด าเนินการ  
        ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          งานการเงินและบัญชี กองคลัง  เทศบาลต าบลศรีสงคราม 

๙. ตัวช้ีวัด 
           มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกขั้นตอน 



 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ – จ่ายเงินของเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
ท าให้เกิดความโปร่งใสในการรับ – จ่ายเงินของเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 
 

๑. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานด้าน
การคลัง  เป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบและกฎหมาย หนังสือสั่งการ  ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี  วิธีการ
ท างานต้องอยู่ในกรอบ  และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึง
พอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย  ข้อเท็จจริง  ซึ่งเทศบาลต าบลศรี
สงครามมีรายได้จากทรัพย์สินที่มาจากอสังหาริมทรัพย์ และจะต้องมีการด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓  โดย
จะมีผู้แทนของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และ
ประสบการณ์  ร่วมกันในการพิจารณาก าหนดประโยชน์ตอบแทน  ค่าเช่าและหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้เหมาะสม  
โดยประชาชนมีโอกาสและสามารถเช่าทรัพย์สินของเทศบาลต าบลศรีสงครามได้ เช่น พ้ืนที่ตลาดสดเทศบาล
ต าบลศรีสงคราม เป็นต้น อันเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นการพัฒนา
เศรษฐกิจในเขตเทศบาลต าบลศรีสงครามอีกด้วย   

ดังนั้น  กองคลังจึงได้จัดท าโครงการกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ
เทศบาลต าบลศรีสงคราม  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ ขึ้น 

๓. วตัถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการก าหนดประโยชน์ตอบแทนจากอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลต าบล
ศรีสงคราม และสามารถตรวจสอบได้ 

๒. เพ่ือให้การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลต าบลศรีสงครามเป็นไปอย่างเหมาะสม  
๓. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
                   ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
       เทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม            
 

๖. วิธีด าเนินการ 
       ๑. จัดท าโครงการเสนอนายกเทศมนตรีต าบลศรีสงคราม 
        ๒. ประสานงานและเชิญส่วนราชการที่เก่ียวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดหา       
              ประโยชน์ 
          ๓. รวบรวมแบบตอบรับการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ 
  ๔. ส่งรายชื่อเพ่ือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมแต่งตั้ง 
     ๕. ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ 



 

 

      ๖. ประกาศการก าหนดประโยชน์ตอบแทนการจัดหาประโยชน์ให้ประชาชนทราบ 
๗. ติดตามประเมินผลและรายงาน              

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๘. งบประมาณ  
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        กองคลัง  เทศบาลต าบลศรีสงคราม 
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
        ๑๐.๑ มีการพัฒนาการบริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและองค์กร  
        ๑๐.๒ ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
        ๑๐.๓  มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นท่ีและผู้รับบริการ          
   
 ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  
๑.  ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
 

๒.  หลักการและเหตุผล 
             มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด เพราะคนเป็นกลไกท าให้เกิดงาน งานที่มีคุณภาพต้องเกิดจาก
คนที่มีคุณภาพ    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช    มีพระราชด ารัสว่า“จะต้องพัฒนาคนเพื่อ
พัฒนาประเทศ”  นอกจากนี้พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ ก็ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต่างๆ  
ได้พัฒนาข้าราชการให้มีความสามารถสูงขึ้น   การด าเนินงานขององค์กรต่างๆ  จะประสบความส าเร็จ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในระดับใด ก็ขึ้นอยู่กับระดับคุณภาพของคน 
เรียงล าดับความส าคัญตั้งแต ่ผู้น าสูงสุดขององค์กร   ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานทุกคน ซึ่งจะ
ส่งผลไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ให้มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
จะต้องศึกษาวิเคราะห์ในการก าหนดนโยบาย  กลยุทธ์  และเป้าหมาย  วางแผน  ก าหนดหลักสูตร  สรรหา
ความจ าเป็น  คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม  ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ และการติดตาม
ประเมินผล ให้เกิดผลส าเร็จทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  จะต้องทุ่มเทให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากร
คนย่างจริงจัง    โดยเฉพาะผู้น าองค์กร ผู้บริหาร หัวหน้างาน ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ทั้งด้านการ
งาน  สังคม  และส่วนตัว   จะต้องมีความเป็นผู้น า  มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มองโลกกว้าง  มี
ความคิดในการพัฒนาเปลี่ยนแปลง  ดูแลทุกคนให้มีความสุขในการท างาน  ร่วมมือ  และร่วมใจในการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพจึงจะสามารถบริหารองค์กรให้เกิดผลส าเร็จ อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และ
ประเทศชาติสืบต่อไป   
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. สร้างความสัมพันธ์ที่ดี  ให้กับบุคลากรในองค์กร 
          ๒. เสริมสร้างความสามัคคี  ความร่วมมือในองค์กร 
          ๓. เพ่ิมศักยภาพในการประสานงานภายในระหว่างส านัก/กองต่างๆ 
          ๔. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมากข้ึน 
 ๕. เพ่ือให้บุคลากรมีจิตส านึกรักในองค์กรเพ่ือนร่วมงาน และท างานได้อย่างมีความสุข 



 

 

 
๔ เป้าหมาย/ผลผลิต   
              ๔.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                     บุคลากรในองค์กรเทศบาล   จ านวนทั้งสิ้น  ๑๑๖   คน 
              ๔.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                    บุคลากรของเทศบาลมีความรัก  ความสามัคคี   มีคุณธรรม  และจริยธรรมเป็นที่ตั้งในการ
ปฏิบัติงาน 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
          ส านักงานเทศบาลต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
          -  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
 -  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
 -  ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง  
 -  ด าเนินการจัดฝึกอบรม  
          -  กิจกรรมนันทนาการ 
 -  สรุปและประเมินผลการอบรม 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
           ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
  

๘.  งบประมาณ 
          ๕๐,๐๐๐ .-บาท 
   

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
       ส านักปลัดเทศบาล   เทศบาลต าบลศรีสงคราม   อ าเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม    
 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
        ๑. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๕ ของเป้าหมายที่ก าหนด 
        ๒. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ 
        ๓. โครงการสามารถด าเนินการได้ทันตามเวลาที่ก าหนด ร้อยละ ๑๐๐       

  
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก

ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะ
เป็นอิสระส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดย
ความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้เทศบาลมีบรรยากาศการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสใน
เทศบาลและลดการทุจริต 



 

 

เทศบาลต าบลศรีสงครามจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาเทศบาลให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของเทศบาลเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
๓.๒ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
๓.๓  สมาชิกสภาเทศบาลเขา้ใจบทบาท หนา้ที่ของตนเองมากข้ึน 

 

๔. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลศรีสงคราม     จ านวน  ๑๒  คน 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลศรีสงคราม 

 

๖. วิธีการด าเนินงาน 
๖.๑ จัดท าคูม่ือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
๖.๒ แตง่ตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัด

จา้งโครงการตา่งๆ  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี  การตรวจรายงานการประชุม  การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาสภาเทศบาล 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินงาน 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานนิติการ ส านักงานปลัดเทศบาล 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐๑ สมาชิกสภาเทศบาลเขา้ใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
๑๐.๒ การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
 ๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
๑. ชื่อโครงการ :  โครงการเผยแพร่พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 

ตามท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เสนอแผนงานการป้องกัน
การทุจริต และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐต้องแปลง
แนวนโยบายสู่การปฏิบัติ (Implement) โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และ 

 



 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วนต้องด าเนินให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒   (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) กรอบยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูป

ประเทศไทยด้านต่างๆ เพ่ือยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงกว่าร้อยละ ๕๐ นั้น 
เทศบาลต าบลศรีสงคราม ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานในรูปแบบต่างๆตามกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติ

การป้องกันการทุจริต ทั้ง ๔ มิติ เพื่อสนองนโยบายตามบทบาท อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
โดยในมิติที่ ๓ เรื่องการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  ประเด็น “จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการ        
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน” ส านักงานเทศบาลต าบลศรีสงคราม ได้จัดท า
โครงการเผยแพร่พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ด้านการปฏิบัติกิจเพ่ือป้องกัน
และปลูกจิตส านึกไม่ทุจริตในหน้าที่ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ปวงชนชาวไทย 
เพ่ือถือปฏิบัติสืบไป 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือเผยแพร่พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ด้านการป้องกันการ
ทุจริต 
  ๒. เพื่อปลูกฝังค่านิยม และรณรงค์ป้องกันการทุจริต 
 

๔. เป้าหมาย 
 ๑. ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลต าบลศรีสงคราม ทุกคน 
 ๒. ประชาชนทั่วไป 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตเทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑.  เสนอโครงการ  
 ๒.  ประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงานแก่คณะท างาน 

๓.  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน   
๔.  รายงานผลการด าเนินงาน 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลศรีสงคราม  

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       ๑. พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ด้านการป้องกันการทุจริต ได้รับการ
เผยแพร่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
  ๒. ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้ความส าคัญและน้อมน ามาปฏิบัติเป็นวิถีในการปฏิบัติงานและ 
ในชีวิตประจ าวัน 


