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บทน า 
 
 1.การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กร  โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
  การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้ว การกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น            
มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
  ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
 1. การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม 
 5. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
 7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
  สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้ดังนี้ 
 1. โอกาส แม้ว่าปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่
ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่
ท าให้เกิดการทุจริต 
 2. สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนในปัจจุบัน
มุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการทุจริตมาก
ขึ้น 
 3. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน       
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 
 4. การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่        
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
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 5. การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิมรายได้พิเศษ ให้กับตนเองและครอบครัว 
 6. การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษ ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวต่อบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตน 
 7. มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด เห็น
ว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติ เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริต        
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบาปและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
 2.หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย ถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ     
เป็นปัญหาล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคม ว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลประเมินของประเทศไทยระหว่างปี 2555-2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 
ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 
  แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption – UNCAC) พ.ศ.2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่
ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจั ยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน
มองว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่
อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท า งานที่
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ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้
กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3    
เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคม
มิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของ
รัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เ พ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้ทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น     
การบริหารภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจาก
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด า เนินงาน
หลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่  6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ทางยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่ เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่าง                 
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 
 3.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
  1. เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  2. เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
  3. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
  4. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5. เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 4.เป้าหมาย 
  1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของข้าราชการ 
  3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
  5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
 5.ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
  1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
  2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต 
  4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
  5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

 

มิต ิ
ภารกิจตาม

มิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความ
ตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
บริหาร 
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น 
และฝ่าย
ประจ าของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2.จัดท ามาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมขององค์กร 
3.มาตรการ “เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต” 
4.กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
5.โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่พนักงานเทศบาล/
ลูกจ้าง 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

10,000 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

10,000 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

10,000 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

10,000 

 

 1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุก
ภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

1.โครงการธรรมะพัฒนาชีวิต 30,000 30,000 30,000 30,000  

 1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความ
ตระหนักแก่
เด็กและ
เยาวชน 

1.โครงการล้อมบ้านด้วยรัก 10,000 10,000 10,000 10,000  

มิติที่ 1 รวม 
2 มาตรการ 1 กิจกรรม 

4 โครงการ 
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มิต ิ
ภารกิจตาม

มิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2.การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองใน
การต่อต้าน
การทุจริตของ
ผู้บริหาร 

1.กิจกรรมประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.โครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากร 

- 
 
 

50,000 

- 
 
 

50,000 

- 
 
 

50,000 
 

- 
 
 

50,000 

 

 2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติ
ราชการ 

1.มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล 
2.มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหัวหน้าส่วนราชการ 
3.กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน” 
4.กิจกรรม “ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
5.โครงการบริการประชาชน
ด้านข้อมูลข่าวสาร 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

10,000 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

10,000 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

10,000 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

10,000 

 

 2.3 มาตรการ
การใช้ดุลย
พินิจและใช้
อ านาจหน้าที่
ให้เป็นไปตาม
หลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

1.กิจกรรมการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2.มาตรการการมอบอ านาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการเพ่ือลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
3.มาตรการมอบอ านาจของ
นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4.โครงการรณรงค์ป้องกัน
ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 

20,000 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 

20,000 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 

20,000 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 

20,000 
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มิต ิ
ภารกิจตาม

มิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2.การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์

1.ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.โครงการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

- 
 
 

10,000 

- 
 
 

10,000 

- 
 
 

10,000 

- 
 
 

10,000 

 

 2.5 มาตรการ
จัดการใน
กรณีได้
รับทราบหรือ
รับแจ้งหรือ
ตรวจพบการ
ทุจริต 

1.มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” 
2.กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลวาริชภูมิ” 
3.กิจกรรมให้ความร่วมมือกับ
หน่วยตรวจสอบทีไ่ด้ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการ 
4.มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบทัง้ภาครัฐ
และองค์กรอิสระ” 
5.มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน" 
6.มาตรการ “ด าเนินการเก่ียวกับ
เร่ืองร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาว่าเจา้หน้าที่ของ
เทศบาลต าบลวาริชภูมิวา่ ทุจรติ
และปฏิบตัิราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมชิอบ” 
7.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับการเลือกตั้งและ
ประชาธิปไตย 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

20,000 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

20,000 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

20,000 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

20,000 
 

 

มิติที่ 2 รวม 
7 มาตรการ   6   กิจกรรม 

6 โครงการ 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็น
การอ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

1.โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลต าบล
วาริชภูมิให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
2.มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” 
3.กิจกรรม “การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน 
การคลัง พัสดุและทรัพย์สิน
ของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
และการรับเรื่องร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ของเทศบาล 
4.มาตรการ “จัดให้มีช่องทาง
ที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลต าบล
วาริชภูมิ”  
5.โครงการประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสาย 
6.การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อ
จัดจ้างผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
และผ่านทางเว็บไซต์ของ
เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
7.รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
8.การมีระบบควบคุมและ
ตรวจสอบภายในองค์กร 
9.โครงการบริการประชาชน
ด้านข้อมูลข่าวสาร 
10.โครงการอินเตอร์เน็ต
บริการประชาชน 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

- 
 
- 
 

20,000 
 

20,000 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 

20,000 
 

20,000 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 

20,000 
 

20,000 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 

20,000 
 

20,000 
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มิต ิ
ภารกิจตาม

มิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3.การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 

3.2 การรับ
ฟังความ
คิดเห็นการ
รับและ
ตอบสนอง
เรื่อง
ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

1.โครงการเทศบาลสัญจรพบ
ประชาชน และการจัดท าเวที
ประชาชนเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.จัดท าคู่มือประชาชน 
3.จัดตั้งศูนย์ร้องเรียน ร้องทุกข์
ของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
4.ค าสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบด าเนินการรับเรื่อง 
ร้องเรียน ร้องทุกข์ของเทศบาล
ต าบลวาริชภูมิ 

20,000 
 
 
 
- 
- 
 
- 

20,000 
 
 
 
- 
- 
 
- 

20,000 
 
 
 
- 
- 
 
- 

20,000 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 

 

 3.3 การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วม
บริหารกิจการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลวาริชภูมิ 
2.มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
3.กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล
วาริชภูม ิ
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

มิติที่ 3 รวม 
4  มาตรการ   2   กิจกรรม   

11  โครงการ 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.การ
เสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัด
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดิน 

1.กิจกรรมจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
2.จัดท ารายงานการควบคุม
ภายใน 
3.กิจกรรมติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 
4.มาตรการติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในเทศบาล
ต าบลวาริชภูมิ 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 

 4.2 การ
สนับสนุนให้
ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือ
การบริหาร
ราชการตาม
ช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได้ 

1.กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
จากตัวแทนชุมชน 
2.ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ประชาชนได้ทราบ 
3.กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสาย 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

 

 4.3 การ
ส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

1.กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
2.โครงการฝึกอบรมทัศนะ
ศึกษาดูงานของพนักงาน/
ลูกจ้างและประชาชน 

- 
 
 
 

250,000 

- 
 
 
 

250,000 

- 
 
 
 

250,000 

- 
 
 
 

250,000 

 

มิติที่ 4 รวม 
1 มาตรการ  5  กิจกรรม    

3 โครงการ 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 
 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายละเอียดมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
เทศบาลต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร ก าหนดจัดส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลวาริชภูมิขึ้น เพื่อพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในองค์กร ผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลายให้สามารถเป็น
ผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และน าไปสู่การพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศน าชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  และสามารถปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงานได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลวาริชภูมิทุกระดับ ได้มี
ความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย    กฎ
และระเบียบ เห็นความส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
2. เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลวาริชภูมิทุกระดับ มี
กระบวนทัศน ์วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึด
หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
3. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลวาริชภูมิทุกระดับ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน     ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการท างานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
4. เพ่ือให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลวาริชภูมิทุกระดับ มีความรู้ความ
เข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเทศบาลวาริชภูมิทุกคน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารอนุมัติ 
 2. แต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบโครงการ   
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 3. ประสานผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
4. ด าเนินการฝึกอบรม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล และ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาความรู้ และ
ประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถเป็น
ผู้น าด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในองค์กรได้อย่างสร้างสรรค ์
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาความรู้ 
ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความสามัคคี ปรองดอง ความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน และสามารถประสานประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงานได ้อันจะน ามาซึ่งประโยชน์สุขของประเทศชาติ และประชาชน 
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบการด าเนินชีวิต การปฏิบัติงานที่เน้นการพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม หรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมีหลักฐานข้อมูลเชิง
ประจักษ์ที่เชื่อถือได้ 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายละเอียดกิจกรรมจัดท ามาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมขององค์กร 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรมจัดท ามาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมขององค์กร   
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะอนุกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (อ.ก.ถ.) ด้านมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ใน ก.ถ.  ได้ประมวลขึ้น
จากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ
ของตน ประกอบกับคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้มีประกาศ เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 
11 มิถุนายน 2556  ดังนี้ 
1.การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2.การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3.การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4.การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5.การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยดี และไม่เลือกปฏิบัติ 
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6.การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8.การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
9.การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมดังกล่าว จึงได้จัดท ามาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของ
องค์กร มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเสริมสร้างให้บุคลากรดังกล่าวเป็นคนดีมีคุณธรรม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสังคม ให้เป็นสังคมคุณภาพน าไปสู่การพัฒนา การท างานที่ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ส่งผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และน าไปสู่การพัฒนา
องค์กร โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศน าชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป   
3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบล
วาริชภูมิ ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยา  ของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะ
และพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง 
3. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในการน าไปเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการท างานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
4. เพ่ือให้ข้าราชการแลเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเทศบาลวาริชภูมิทุกคน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 หอ้งประชุมชั้น 3 เทศบาลต าบลวาริชภูม ิ
6. วิธีด าเนินการ 
1.จัดท าโครงการเสนอนายกเทศมนตรีต าบลวาริชภูมิพิจารณาอนุมัติ 
2.แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินโครงการ 
3.ติดต่อประสานงานกับวิทยากร  ผู้มีความรู้และทักษะ 
4.ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
5.สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล และ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
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1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ
สามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ความรู้  และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นผู้น าด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ในองค์กรอย่างสร้างสรรค์ 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา 
ความรู้ และประสบการณ์ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความสามัคคี ปรองดอง         ความร่วมมือร่วมใจ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสามารถประสานประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานได้ อันจะน ามาซึ่งประโยชน์สุขของชาติ และประชาชน 
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบการด าเนินชีวิต การปฏิบัติงานที่เน้นการพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม หรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยมีหลักฐานข้อมูล
เชิงประจักษ ์
4. ป้องกันและลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม  ที่เกิดจากการขาดคุณธรรม และจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองและข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ตัวช้ีวัดและผลสัมฤทธิ์โครงการ 
ผลผลิต  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ร้อยละ 80 ผ่านการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
ผลลัพธ์  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ร้อยละ 80 ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่
ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม มีคุณธรรม และจริยธรรม มีหลักธรรมทางพระพุธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจในการด ารงชีวิต และการท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายละเอียดมาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการ
ท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถ
แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วน
บั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องน า
หลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัย
การทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้ง นี้ 
กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการ
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บริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ 
ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครอง
ของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิ
บาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วน
ร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็น
เครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัด
สกลนคร จึงได้จัดท ามาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และ
จริยธรรม 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเทศบาลวาริชภูมิทุกคน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้กบัผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล และ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายละเอียดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ด้วยสถานการณ์หรือารกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ
หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา
หรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ ผลประโยชน์ทับซ้อน ” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมี
การใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารง
ต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลวาริชภูมิ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรใน
เทศบาลต าบลวาริชภูมิ เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย 
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์    ทับซ้อน 
2. เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ เทศบาลต าบล
วาริชภูมิ   
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3. เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  มีจิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรม
เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเทศบาลวาริชภูมิทุกคน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
6. วิธีด าเนินการ 
จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานทุกหน่วยงานภายในเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัด 
 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มากับ
กระแสโลกาภิวัตน์  มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมาย
ภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อ
ประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลวาริชภูมิ จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
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จิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ท าโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลวาริชภูมิมีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัว และ
ในการปฏิบัติราชการ 
2. เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน 
3. เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเทศบาลวาริชภูมิทุกคน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
 
6. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีการด าเนินกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ 
 1. การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโดยคณะผู้บริหาร ปลัด เทศบาลต าบล    
วาริชภูมิ  บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 2. จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและ
เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือท าบุญ
ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 
 3. การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) 
9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล และ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
2. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการสร้างสังคม
แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 
3. สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการธรรมะพัฒนาชีวิต 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการธรรมะพัฒนาชีวิต 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
เนื่องด้วยสังคมในสมัยปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมแห่งยุคเทคโนโลยี ความทันสมัยและสิ่งยั่วยวนใจชวนให้หลงใหล 
ท าให้คนสมัยนี้อยากลอง อยากรู้ อยากดู อยากเห็น อยากท าและอยากเป็น โดยไม่ค านึงถึงเรื่องความปลอดภัย
ของตนเอง อีกทั้งยังขาดความคิด ใคร่ครวญให้ดี ในการตัดสินใจที่กระท าอะไรลงไป ปัญหาที่พบมากที่สุดใน
ปัจจุบันเกิดจาก การขาดศีลธรรมและจริยธรรมในสงคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหายาเสพติดให้โทษ ได้
กลายเป็นปัญหาสังคมและประเทศชาติอยู่ในปัจจุบัน แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน ห่างไกลจากยาเสพติดและ
อบายมุข จึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่จะกระท าตัวให้เป็นตัวอย่างบอกทางเดินที่รู้จักโทษของสิ่งเหล่านี้ และเพ่ือ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในใจ โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ จัดให้มีค่ายอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม เด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด เพ่ือปลูกฝังทางด้านจิตใจ โดยให้มีความคิดอาศัยธรรมะขั้นพ้ืนฐาน 
มุ่งเน้นธรรมะที่จะต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ มีระเบียบวินัย ศีลธรรม 
จริยธรรม คุณธรรมและความสามัคคี สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเองได้ สามารถพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต 
3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียน ตระหนักถึงพระคุณของบิดามารดาและครูอาจารย์  
2. เพ่ือให้นักเรียน มีระเบียบ วินัย ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรมและความสามัคคี 
3. เพ่ือส่งเสริมให้เพ่ือนักเรียน ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข 
4. เพ่ือให้นักเรียน มีการเรียนรู้ประวัติของพุทธศาสนา และปฏิบัติตามหลักศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
อันดีงามในทางพุทธศาสนา  
5. เพ่ือให้นักเรียน น าเอาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเองได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปี 4–6 ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลวาริชภูมิ จ านวน 100 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 วัดสระแก้ววารีราม บ้านวาริชภูมิ ต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
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6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. ประสานงานคณะวิทยากร 
3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. แจ้งโรงเรียนส่งนักเรียนเข้ารับการอบรม เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้น าชุมชน 
5. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
30,000 บาท (สามหมื่นบาท) 
9. ผู้รับผิดชอบ 
กองการศึกษา และ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. นักเรียน ตระหนักถึงพระคุณของบิดามารดาและครูอาจารย์  
2. นักเรียน มีระเบียบ วินัย ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรมและความสามัคคี 
3. นักเรียน ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข 
4. นักเรียน มีการเรียนรู้ประวัติของพุทธศาสนา และปฏิบัติตามหลักศีลธรรม คุณธรรมและ          
จริยธรรมอันดีงาม ในทางพุทธศาสนา 
5. นักเรียน น าเอาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนเองได้ 
 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

รายละเอียดโครงการล้อมบ้านด้วยรัก 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการล้อมบ้านด้วยรัก 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9)  จัดการศึกษา 
(10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการ
พัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริม
การด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 
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เทศบาลต าบลวาริชภูมิพิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการล้อมบ้านด้วยรักขึ้น เพ่ือ
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้
เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อ
ตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคม
ส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
2. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุก
รูปแบบ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวาริชภูมิ และเด็กในโรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ    
เชิงคุณภาพ 
 เด็กเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับ
ใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวาริชภูมิ และโรงเรียนเทศบาลวาริชภูมิ 
6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) 
9. ผู้รับผิดชอบ 
กองการศึกษา และ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
2. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
3. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
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รายละเอียดกิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  
3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปา้หมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี     
พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่ วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่  ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่น
ใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมี โอกาสหรือความเป็นไป
ได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือ
ช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานใน
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หน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่ คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
1. ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย  1  ฉบับ  
2. มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
6. วิธีด าเนินการ 
1. ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
4. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
5. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
7. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
8. รายงานผลการด าเนินงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล และ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ผลผลิต 
- มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบบั 
2. ผลลัพธ์ 
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- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
- ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

รายละเอียดโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร............... 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
การพัฒนาบุคลากรให้สามารถด าเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องในสังคมนั้นต้องพัฒนาภายในตัวตน
ของบุคคล ให้สามารถคิดและท าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพราะการพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการที่
มีคุณค่า เป็นทรัพยากรองค์กรที่มีทุนทางสังคมสูง สามารถเป็นตัวก าหนดความก้าวหน้าทางสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพัฒนาภายใน ด้านจิตอารมณ์ ความคิด และสติปัญญาเพ่ิมคุณค่าให้กับบุคลากรมองโลกในแง่ดี อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรัก – ความเมตตา การเสียสละความสุขส่วนตนเพ่ือส่วนรวม การสร้างสามัคคีในกลุ่มคน 
และพร้อมจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม 
จริยธรรม จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยพ้ืนฐานด้านสภาพแวดล้อมและปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องมีการส่งเสริม
ให้เกิดรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร รวมทั้งการส่งเสริม
คุณธรรมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างขวางและแพร่หลาย โดยมุ่งเน้นคุณภาพของบุคลากร การ
บริการประชาชนและการพัฒนาประเทศ ดังนั้นเทศบาลต าบลหนองรี จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริการด้วยใจและสร้างความปรองดองคนในองค์กรอย่างมี
ความสุข ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือลดและขจัดความขัดแย้งคนในองค์กร สร้างสัมพันธภาพที่ดี ด้วยการใช้สันติวิธีในการท างานร่วมกันเพ่ือ
สร้างความปรองดอง 
2. เพ่ือสร้างพลังจิตใต้ส านึกที่ดีให้บุคลากรสามารถน าคุณธรรม จริยธรรม ศีล 5 และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิต 
3. เพ่ือให้บุคลากรมีศิลปะการเป็นผู้น า เป็นผู้บริหารที่ดีโดยใช้หลักธรรมาธิปไตย คิดเชิงบวก มีความอ่อนน้อม
และให้อภัยซึ่งกันและกัน 
4. เพ่ือให้บุคลากรมีความกตัญญูต่อองค์กร มีการสื่อสารที่ดี มีพฤติกรรมบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์  
5. เพ่ือให้บุคลากรมีการพัฒนาด้านอารมณ์ EQ ลดอัตตาตัวตน ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน สามารถ
ท างานเป็นทีมได ้
6. เพ่ือให้บุคลากรมีพลังในการท างานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน หน่วยงาน 
เพ่ือนร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร ให้เป็นองค์กรที่มีชีวิต มีความรัก มีการเรียนรู้ 
มีการสื่อสารเชื่อมโยงที่ดี 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเทศบาลวาริชภูมิทุกคน 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
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6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารอนุมัติ 
2. แต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบโครงการ   
3. ประสานผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
4. ด าเนินการฝึกอบรม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
50,000 บาท  (ห้าหมื่นบาท) 
9. ผู้รับผดิชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล และ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. บุคลากรลดและขจัดความขัดแย้งในองค์กร สร้างสัมพันธภาพที่ดี สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
เป็นกัลยาณมิตรที่ด ี
2. บุคลากรมีจิตใต้ส านึกที่ดีสามารถน าคุณธรรม จริยธรรม ศีล 5 และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนิน
ชีวิต 
3. บุคลากรมีศิลปะการเป็นผู้น า เป็นผู้บริหารที่ดีโดยใช้หลักธรรมาธิปไตย คิดเชิงบวก                     มีความ
อ่อนน้อมและให้อภัยซึ่งกันและกัน 
4. บุคลากรมีความกตัญญูต่อองค์กร มีการสื่อสารที่ดี มีพฤติกรรมบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์  
5. บุคลากรมีการพัฒนาด้านอารมณ์ EQ ลดอัตตาตัวตน ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน สามารถท างาน
เป็นทีมได้อย่างมีความสุข 
6. บุคลากรมีพลังในการท างานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน หน่วยงาน เพ่ือน
ร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร ให้เป็นองค์กรที่มีชีวิต มีความรัก มีการเรียนรู้ มีการ
สื่อสารเชื่อมโยงที่ด ี
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

รายละเอียดมาตรการการสร้างความโปร่งในการบริหารงานบุคคล 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อ
องค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลต าบลวาริชภูมิให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน  การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการ



28 

 

บ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 
มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มี
ความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
3. เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
4. เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลวาริชภมูิ ให้มีประสิทธิภาพได้
คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  จ านวน 1 มาตรการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
 
6. วิธีด าเนินการ 
1. ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบล พ.ศ. 2545 
2. น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
3. ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
4. ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
5. สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล และ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลวาริชภูม ิ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
- มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ จ านวน 1 มาตรการ 
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
ผลลัพธ์ 
- ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ไม่น้อยกว่า 90 % 
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- บุคลากรของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่า
ระดับ 3 
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

รายละเอียดมาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนราชการ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  เป็นหน่วยงานบริหารราชการท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หน้าที่ตามกฎหมายอ่ืน มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ
ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ 
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอัน
อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบ
การให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ใน
การสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาลต าบลก าหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของ
เทศบาลต าบล  นายกเทศมนตรีมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้ง
ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลได้ และก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างเทศบาล  รองจากนายกเทศมนตรีและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาล
ต าบล        ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมายก าหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี 
ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการออก
ค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการขึ้น  
3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
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3. เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
4. เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการจ านวน 4 ฉบับ 
ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
6. วิธีด าเนินการ 
1. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
3. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล และ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

- มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
ผลลัพธ์ 

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

รายละเอียดกิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่ง
นายกเทศมนตรีต าบลวาริชภูมิ ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้น ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบล 
พ.ศ.2545 ลงวันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการ
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พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเทศบาลต าบลวาริชภูมิด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้าง
ความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าเทศบาลวาริชภูมิทุกคน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
6. วิธีด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า โดย
แต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการ เทศบาล
ต าบลวาริชภูมิ ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ 
หัวหน้าส่วนเป็นกรรมการ และข้าราชการเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
3. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลเพ่ือกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
4. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล  รวบรวมและ
เสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ า 
5. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า  พิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานเทศบาลเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จงัหวัดสกลนคร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบล      พ.ศ. 2545  
ลงวันที่  24  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2545 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปี  
8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล และ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

รายละเอียดกิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
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2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางเดียวกัน
และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลวาริชภูมิจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบี ยบ และมี
ความจ าเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร   
3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้บุคลากร กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่เก่ียวข้อง 
2. เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรสังกัดกองคลัง เทศบาลต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 กองคลัง เทศบาลต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
6. วิธีด าเนินการ 
จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง และ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. บุคลากร กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
2. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
3. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

รายละเอียดโครงการบริการประชาชนด้านข้อมูลข่าวสาร 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการบริการประชาชนด้านข้อมูลข่าวสาร 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ด้วยขนาดพ้ืนที่และความเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ทุกด้านของชุมชน หมู่บ้าน จากชุมชนชนบทสู่สังคมกึ่งเมืองกึ่ง
ชนบทและในอนาคตจะเป็นการพัฒนาสู่สังคมเมือง การประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมได้แก่การฝากประชาสัมพันธ์
ผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน การน ารถเคลื่อนที่ออกประชาสัมพั นธ์   การจัดท าแผ่นพับ  การ
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ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เฟชบุ๊ค ช่องทางทั้งหมดที่กล่าวมาซึ่งยังไม่เพียงพอกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบลวาริชภูมิได้อย่างทั่วถึงทุกที่ทุกเวลาของประชาชนทั้งหมด 
 ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงประชาชนให้ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทุกพ้ืนที่  
ทุกเวลา ทุกเพศ ทุกวัย นั้นโดยการจัดท าโครงการบริการประชาชนด้านข้อมูลข่าวสาร โดยการสื่อสารทางหอ
กระจายข่าวไร้สายขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
1. ขยายขีดความสามารถในการรับรู้ข้อมูลจากส่วนราชการให้กับประชาชนทุกพ้ืนที่ 
2. พัฒนาช่องทางการสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั้งหมด 
3. เพ่ิมช่องทางการแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็ว ฉับไว 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลต าบลวาริชภูมิได้อย่างทั่วถึง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
6. วิธีด าเนินการ 
- ส ารวจความคิดเห็นความต้องการและประชาวิจารณ์ ประชาชนในพื้นท่ี 
- แบ่งพ้ืนที่ด าเนินการเป็นโซนตามความจ าเป็นและตามงบประมาณที่สามารถด าเนินการได้ในแต่ละปี 
- วางแผนด าเนินงานรายปี 
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) 
9. ผู้รับผิดชอบ 
กองช่าง และ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
- ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากส่วนราชการอย่างทั้งถึง ครบ 100% ภายในระยะเวลา 4 ป ี
- เทศบาลต าบลวาริชภูมิขยายขีดความสามารถในการรับรู้ข้อมูลจากส่วนราชการให้กับประชาชนทุกพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
- เทศบาลต าบลวาริชภูมิพัฒนาช่องทางการสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั้งหมด 
- เทศบาลต าบลวาริชภูมิได้เพ่ิมช่องทางการแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็ว ฉับไว 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

รายละเอียดกิจกรรมลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรมลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัด
ให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับ
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ความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า
ปีที่ผ่านมา เทศบาลต าบลวาริชภูมิจึงได้จัดท ากิจกรรมการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
2. เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3. เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
4. เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
1. เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของเทศบาลต าบลวาริชภูมิให้สั้นลง 
2. ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลวาริชภูมิ   
3. ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
4. พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ   
5. ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใด ๆ 
ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
6. วิธีด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถ
มอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ ใดๆ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
3. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้ง
จัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
4. มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที ่
2. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
3. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
4. ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลวาริชภูมิเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้ประชาชนมีความศรัทธา
ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

รายละเอียดมาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการเพ่ือลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น  ก็เพ่ือเป็น
การช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ 
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม 
เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ 
การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของ
งานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบริหารราชการของสังกัดเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ปลัดเทศบาลต าบลวาริชภูมิ หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ  เทศบาลต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัดสังกัด
เทศบาลต าบลวาริชภูมิ หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2. ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
3. ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ปลัดเทศบาลต าบลวาริชภูมิ รองปลัดเทศบาลต าบล
วาริชภูมิ หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวยความ
สะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

รายละเอียดมาตรการมอบอ านาจของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการมอบอ านาจของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรี ไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีเอาไว้ การที่นายกเทศมนตรีจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างใน
การประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาล
ต าบลวาริชภูมิ จึงได้ก าหนดมาตรการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรี  ให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล  
ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีต าบลวาริชภูมิข้ึน  
3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2. เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
6. วิธีด าเนินการ 
1. รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกเทศมนตรี เสนอนายกเทศมนตรี พิจารณา 
2. ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรี  ให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล และกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

รายละเอียดโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
โดยมุ่งส่งเสริม เสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยม ให้แก่พนักงานเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ได้ปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล  โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบภาครัฐ  รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้พนักงานเทศบาล บุคลากรในหน่วยงานมีวินัย 
เคารพกฎหมาย  กฎ  และระเบียบ  ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจน เ ป็นการ
วางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าโครงการรณรงค์
ป้องกันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นขึ้น    
3. วัตถุประสงค์ 
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
3. ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
4. ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและวินัย  
5. ส่งเสริมให้บุคลากรเทศบาลต าบลวาริชภูมิประพฤติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
ประพฤติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัย  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเทศบาลวาริชภูมิทุกคน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารอนุมัติ 
 2. แต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบโครงการ   
 3. ประสานผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
4. ด าเนินการฝึกอบรม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ  20,000 บาท (สองหมื่นบาท) 
9. ผู้รับผิดชอบ  ส านักปลัดเทศบาล และกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
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ร้อยละ 80 ของบุคลากรเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ที่ผ่านกระบวนการปลูกจิตส านึก มีความเข้าใจและประยุกต์ใช้
หลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งหลักคุณธรรม จริยธรรมและวินัย ในการปฏิบัติราชการและการด าเนินชีวิต  
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนนิกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์ 

รายละเอียดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก 
เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน าใน
การส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 เทศบาลต าบลวาริชภูมิ จึงได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือน าผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวัน
ผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็น
แบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 
3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ที่
เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
2. เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
3. เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เด็ก และเยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
6. วิธีด าเนินการ 
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
2. ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
3. จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
  - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักรสาน (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน) 
4. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
5. สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
กองการศึกษา และกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลวาริชภูม ิ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนนิกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์ 

รายละเอียดโครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศเกียรติคุณแด่สตรีดีเด่น 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศเกียรติคุณแด่สตรีดีเด่น 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
เนื่องจากในวันที่  8  มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและระลึกถึง
ความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้งขึ้ นเพื่อ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิม
พระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตร าบ าเพ็ญ
พระราชกรณียกิจเพ่ือให้คนไทยได้มีโอกาส และได้พระราชทานให้วันที่ 1เดือนสิงหาคมเป็นวันสตรีไทย ของ
ทุกปี เพ่ือให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้าง
ความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว 
 เทศบาลต าบลวาริชภูมิมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลวาริชภูมิจึงได้จัดให้มีโครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศเกียรติคุณแด่
สตรีดีเด่น โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

2. เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 
3. เป็นผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การ

สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็น
แบบอย่างแก่คนทั่วไป 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ 
2. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสั งคม ให้มีขวัญและก าลังใจในการ
บ าเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
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มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น จ านวน   14   คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็น
สตรีดีเด่นประจ าปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
2. แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ทราบทั่วกัน เพ่ือให้แต่
ละชุมชนด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายังเทศบาล 
เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากแต่ละชุมชน
ภายในเขตเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
4. คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้ผู้บริหาร
ทราบและเห็นชอบ 
5. ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล จ านวน 1 ครั้ง/
ปี โดยเชิญนายกเทศมนตรีต าบลวาริชภูมิเป็นประธานในพธิี 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) 
9. ผู้รับผิดชอบ 
กองการศึกษา และกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลวาริชภูม ิ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

- สตรีดีเด่นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ผลลัพธ์ 
- สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
- มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป 
 
 
 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจพบการทุจริต 

รายละเอียดมาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
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ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลวาริชภูมิจึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี
2. เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
3. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีใน
การประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
3. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจพบการทุจริต 

รายละเอียดกิจกรรมการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรมการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล
วาริชภูม ิ
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการปฏิบัติ
หน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบ
ของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการ
จัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติร าชการ 
รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
 เทศบาลต าบลวาริชภูมิจึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลง
นามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรี  กับปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส านักปลัด/
ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
2. เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
3. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ   
4. เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
 เทศบาลต าบลวาริชภูมิ ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับ
สิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีกับ
ปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือก
ตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.1 ชี้แจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    
พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
  - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้
จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
 1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
6. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจพบการทุจริต 
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รายละเอียดกิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลวาริชภูมิให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล เนื่องจากเห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่
จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลวาริชภูมิเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง. ,จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว 
เทศบาลต าบลวาริชภูมิยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท า
หน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วน
ราชการ 
 การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี 
ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน  นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วง
ไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติ
การและด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  เพ่ือ
ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 
3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2. เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
6. วิธีด าเนินการ 
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 - ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  2562  
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. เทศบาลต าบลวาริชภูมิมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2. เทศบาลต าบลวาริชภูมมิีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจพบการทุจริต 

รายละเอียดมาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ 
2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริต
จะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน
ทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลวาริชภูมิจึงได้มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบขึ้น เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ให้มีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลวาริชภูมิจากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 
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6. วิธีด าเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
คณะท างาน LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ .2562  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เทศบาลต าบลวาริชภูมิให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลวาริชภูมิจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจพบการทุจริต 

รายละเอียดมาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยเทศบาลต าบลวาริชภูมิมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ า เทศบาล
ต าบลวาริชภูมิ รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลวาริชภูมิขึ้น เพ่ือด าเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็น
แนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
2. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 
6. วิธีด าเนินการ 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
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2. จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ   ให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน 
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล และ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ต าบลวาริชภูมิตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจพบการทุจริต 

รายละเอียดมาตรการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนกรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาว่า
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลวาริชภูมิว่า ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลวาริชภูมิว่า ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้าง   ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง 
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้
ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ    ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้
เทศบาลต าบลวาริชภูมิจึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลวาริชภูมิว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น 
ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน 
และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้าง
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เครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
นอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างของเทศบาลต าบลวาริชภูมิยึด
มั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดแีละตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2. เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็น
ธรรม 
4. เป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที ่หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร   
 
 
6. วิธีด าเนินการ 
1. ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
3. ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาช่อง
ทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
4. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล และ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจพบการทุจริต 

รายละเอียดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งและประชาธิปไตย 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งและ
ประชาธิปไตย 
2. หลักการและเหตุผล 
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ประชาคม การก่อรูปของกลุ่มที่จากฝ่ายต่างๆ ในพ้ืนที่โดยไม่แบ่งแยกแต่อาศัยการร่วมไม้ร่วมมือ เพ่ือประโยชน์
ของพ้ืนที่โดยส่วนร่วม ซึ่งที่ผ่านมา “ประชาคม” ในประเทศไทยที่เกิดขึ้นเอง โดยธรรมชาติก็มีอยู่บ้างแล้ว ซึ่ง
ได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งและการกระจัดกระจายอยู่ในพ้ืนที่ทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามหากจะรอให้มี 
“ประชาคม” ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติดังกล่าวแล้วเต็มที่ประเทศไทย คงต้องใช้ระยะเวลายาวนานมาก ในขณะที่
ทางภาคราชการเองก็ยังถูกมองว่ามีการท างานในรูปแบบเดิม คือ ไม่ได้ฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนเท่าใดนัก 
ในเวลาเดียวกันประชาชนจ านวนไม่น้อยก็ยังไม่ตื่นตัวพอที่จะเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท า โดยจัดให้มีเวทีกลาง
ของประชาคมเพ่ือเป็นจุดเริ่ม และแรงกระตุ้นและอ านวยความสะดวก ให้ประชาชนได้มีโอกาสพบปะกัน เพ่ือ
ร่วมเสนอปัญหาและความต้องการตลอดจนแนวทางแก้ไข ซึ่งบางส่วนอาจร่วมมือกันช่วยตัวเองได้ที่เหลือก็
เสนอให้ส่วนราชการรับไปด าเนินการแก้ไขในปัจจุบันหมู่บ้านต าบลต่างๆ จะมีกลุ่มที่ทางราชการจัดตั้งเป็นกลุ่ม
ย่อมๆ อยู่แล้วหลายกลุ่ม อาทิเช่น กลุ่มยุวเกษตร กลุ่มแม่บ้าน อสม.ฯลฯ โดยแต่ละกลุ่มจะมาช่วยกันคิด และ
แก้ไขปัญหาส าคัญของพ้ืนที่นั้นได้ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาทางสังคม ภัยพิบัติ ฯลฯ จึงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องมีเวทีกลางส าหรับการแสดงความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เพ่ือหาแนวทางการแก้ไข ปัญหาส่วนร่วม
ประชาคมหรือเวทีกลาง ตามแนวความคิดนี้ถึงแม้จะถูกมองว่าไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่ถ้าเวทีนี้
สามารถก าหนดผู้เข้าร่วมให้ตรงกับกลุ่มที่มีบทบาทในหมู่บ้านแล้ว เวทีนี้ในชั้นต้นจะเป็นเวทีที่เราสามารถ
ก าหนดให้ส่วนราชการไปฟังความคิดเห็น ปัญหาความต้องการก่อนที่จะมีการปฏิบัติจัดท าโครงการ ซึ่งย่อม
ดีกว่าระบบปัจจุบันที่ยังไม่ค่อยมีการรับฟังชาวบ้านอย่างจริงจังนัก และถ้าสามารถประคับประคองการ
ด าเนินงานของประชาชนให้ดีตามขั้นตอนที่จะได้กล่าวต่อไป เวทีนี้ก็จะมีความยั่งยืนต่อไปได้ ดังนั้นจึงควร
ส่งเสริมให้มีการประชุมประชาคมที่เข้มแข็งในการปกครองระบอบประชาธิปไตยถือเป็นรากฐานส าคัญของการ
ปกครองประเทศไทย การพัฒนาประชาธิปไตยถือเป็นรากฐานส าคัญของการปกครองประเทศไทย การพัฒนา
ประชาธิปไตยจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาที่ประชาชน โดยพัฒนาความรู้ความเข้าใจของประชาชนดังนั้นจึง
ควรน าหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาใช้ในการประชาคม และน ามาเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
และกระแสการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ของชุมชนเป็นไปด้วยความเจริบก้าวหน้าของสังคมโลก ในด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ท าให้
ประเทศต่างๆ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ดังกล่าวข้างต้น สังคมโลกก าลังให้ความสนใจเกี่ยวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน การค้าระหว่างประเทศ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีส่งเสริมให้ประชาชนมีอิสระทางความคิด การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
การปกครองโดยประชาชน และเพ่ือประชาชนที่ทุกๆประเทศให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
  เทศบาลต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนครได้พิจารณาเห็นว่าการส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ประเทศไทยใช้ในการปกครองประเทศ
ควรมีชุมชนต่างๆ ในพ้ืนที่ควรจะมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และใช้ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในส่วนที่เกี่ยวกับแนวนโยบายไทยด้านการมีส่วนร่วมประชาชน   
รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่
ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง และการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริต และเที่ยงธรรม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 อ านาจหน้าที่ของเทศบาลให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้
เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 
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คือ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งและประชาธิปไตยนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
2. เพ่ือน าวิธีการปกครองระบอบประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3. เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและเทศบาล 
4. เพ่ือส่งเสริมบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย 
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนตามชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย จ านวน 7 ชุมชน  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร   
6. วิธีด าเนินการ 
1.จัดประชุมประชาคมทั้ง 7 ชุมชน 
2.การบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากร 
3.จัดนิทรรศการ 
4.จัดท าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล และ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. เยาวชนและประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. เยาวชนและประชาชนสามารถน าความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจ าวันมากข้ึน 
3. เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากข้ึน 
4. การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขน าไปใช้การปฏิบัติด้านต่างๆ มาก
ขึ้น 
5. เทศบาลต าบลวาริชภูมิเป็นที่เชื่อถือศรัทธายอมรับของประชาชน และส่วนราชการอ่ืนเกี่ยวกับการส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติ 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกข้ันตอน 

รายละเอียดโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลวาริชภูมิให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลวาริชภูมิให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัด
ให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของ
หน่วยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดย
มีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลวาริชภูมิจึงได้ให้มี
สถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
ต าบลวาริชภูมิให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจ 
ดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ
ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
2. เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล   วาริชภูมิ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  จ านวน 1 แห่ง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  (ภายในศูนย์บริการร่วมเทศบาลต าบลวาริชภูมิ) 
6. วิธีด าเนินการ 
1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
3. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบ
ตามรายการที่ก าหนด 
4. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
5. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6. มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
7. มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  2562  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล และ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
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 จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติ 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกข้ันตอน 

รายละเอียดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืน ๆ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลวาริชภูมิจึงได้จัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลายขึ้น 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
เทศบาลต าบลวาริชภูมิได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
2. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
3. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภท 
ขึ้นไป 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ 2562  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล และ กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติ 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกข้ันตอน 

รายละเอียดกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุและทรัพย์สินของเทศบาลต าบล
วาริชภูมิ และการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของเทศบาล 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุและ
ทรัพย์สินของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ และการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของเทศบาล 
2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตเทศบาลต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
6. วิธีด าเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  2562  
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ   ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติ 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกข้ันตอน 

รายละเอียดมาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการจัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลวาริชภูมิจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ อสังคม (Social Media) 
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
เทศบาลต าบลวาริชภูมิได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
2. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
3. เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  
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- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์

เคลื่อนที ่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชน

สืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลง

ข่าว 
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่ วน

ท้องถิ่น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล และ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติ 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกข้ันตอน 

รายละเอียดโครงการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่าง  ๆ ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้
ในการด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุป
เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน 
สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  ให้สามารถมองเห็น
ภาพหรือเห็นความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับ
ประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  จึงจ าเป็นต้อง
พิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้น ๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่
ละข้ันตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการ
พัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 
3. วัตถุประสงค ์
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1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่  
สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
2. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล   วาริชภูมิ
อย่างถูกต้องและโปร่งใส 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  
4. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
5. เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
6. เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน 
4. เป้าหมาย 
 เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปอย่าง
กว้างขวาง 
1. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  และคู่มือการให้บริการประชาชน 
2. จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  
3. รถโฆษณาเคลื่อนที ่
4. ป้ายประชาสัมพันธ์ 
5. เสียงตามสาย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
6. วิธีด าเนินการ 
1. เสนออนุมัติโครงการ 
2. ด าเนินการประชุม 
3. มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
4. ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
5. ติดตามและประเมินผลโครงการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ 2562  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล และ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก เป็นตัวชี้วัด โดยก าหนด
ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  และมีความพึงพอใจใน
สื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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ภารกิจตามมิติ 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกข้ันตอน 

รายละเอียดกิจกรรมการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารและผ่านทางเว็บไซต์ของ
เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรมการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
และผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ   
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากเทศบาลต าบลวาริชภูมิมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ
ด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดท า
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลต าบล    
วาริชภูมิจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
   เพ่ือให้เป็นไป  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดย
พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคาและ
ประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้ องจัด
โครงการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารและผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  
เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลต าบลวาริชภูมิทุกโครงการ 
3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
2. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3. เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ           
จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  และชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลวาริชภูมิ   
6. วิธีด าเนินการ 
1.รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
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  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง  เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
ผลลัพธ์ 
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อจัด
จ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติ 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกข้ันตอน 

รายละเอียดกิจกรรมรายงานการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรมรายงานการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เนื่องจากเทศบาลต าบลวาริชภูมิมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง 
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลต าบล    วาริชภูมิจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  เพ่ือให้เป็นไป  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึง
ประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคาและประโยชน์ระยะยาว
ที่จะได้รับประกอบกัน 
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 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลต าบลวาริชภูมิเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมรายงานผลการ
จัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลต าบล    
วาริชภูมิทุกโครงการ 
3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
2. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3. เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ           
จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  และชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลวาริชภูมิ   
6. วิธีด าเนินการ 
1.รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง  เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
ผลลัพธ์ 
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อจัด
จ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติ 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกข้ันตอน 

รายละเอียดกิจกรรมการมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในองค์กร 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรมการมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในองค์กร 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน       
พ.ศ.2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด ของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  จึงได้
มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 
3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก   
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ทราบตามแบบที่
ระเบียบฯ ก าหนด 
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ตามก าหนด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร   
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร   
6. วิธีด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  2562   
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานตรวจสอบภายใน ของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร   
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติ 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกข้ันตอน 

รายละเอียดโครงการบริการประชาชนด้านข้อมูลข่าวสาร 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการบริการประชาชนด้านข้อมูลข่าวสาร 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้
ว่าภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดและเพ่ื อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วน
ร่วม สามารถตรวจสอบได ้เทศบาลต าบลวาริชภูมิจึงได้จัดท าโครงการบริการประชาชนด้านข้อมูลข่าวสารขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบเทศบาลต าบลวาริชภูมิว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2556 และประกาศเทศบาลต าบลวาริชภูมิเรื่อง ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูล
ข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลวาริชภูมิขึ้น 
2. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จ าหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
3. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
  3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
  3.3 ขอ้มูลข่าวสารอื่น 
  3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
4. เป้าหมาย 
1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 แห่ง 
2. ระเบียบเทศบาลต าบลวาริชภูมิว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560 จ านวน 1 ชุด 
3. ประกาศเทศบาลต าบลวาริชภูมิเรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  จ านวน 1 ฉบับ 
4. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน  1  ฉบับ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ภายในเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  
6. วิธีการด าเนินงานโครงการ 
1. จัดท าบันทกึขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
2. เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
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3. จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560  เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
4. จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหาร
เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
5. จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
6. จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 
7. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  2562    
8. งบประมาณ 
 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล และ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  ณ ส านักงานเทศบาลต าบล
วาริชภูมิ 
 2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติ 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกข้ันตอน 

รายละเอียดโครงการอินเตอร์เน็ตบริการประชาชน 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการอินเตอร์เน็ตบริการประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลต าบลวาริชภูมิเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่น  และมีความตั้งใจจริงที่จะ
พัฒนาความรู้ความสามารถและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  ประกอบกับตามยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย  ในกลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาชุมชนและ
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ก าหนดให้โครงการอินเตอร์บริการประชาชนเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขีดความสามารถในการบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทย  โดยก าหนดตัวชี้วัดในเรื่องการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เรียนรู้และเข้ามาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตามโครงการ 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี     
พ.ศ. 2546 ที่ได้บัญญัติไว้ถึงการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยก าหนดให้
ส่วนราชการจะต้องจัดให้มีเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะ
สามารถติดต่อ  สอบถามหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  เทศบาลต าบลวาริชภูมิจึง
ได้จัดท าโครงการอินเตอร์เน็ตบริการประชาชนขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร  ที่ตรงตามความต้องการ 
2. เพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ให้แก่บุคลากร  และประชาชนในพื้นท่ี  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ 
โครงการ 
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3. เพ่ือให้ประชาชนโดยทั่วไปในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  สามารถเรียนรู้การใช้ 
คอมพิวเตอร์ได้อย่างทั่วถึง  และสามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
4. เป้าหมาย 
นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ภายในเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  
6. วิธีการด าเนินงานโครงการ 
1. จัดประชุมพนักงานเทศบาลต าบลวาริชภูมิ   
2. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบถึงโครงการที่เทศบาลต าบลวาริชภูมิได้จัดท าข้ึน 
3. จัดท าใบสมัครให้กับผู้ที่สนใจสมัครเข้าเรียน และลงทะเบียนเรียน/เข้าใช้บริการ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทราบถึง
จ านวนผู้เข้ามารับบริการ 
4. ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการด าเนินการตามโครงการ   
7. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  2562    
8. งบประมาณ 
 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดเทศบาล และ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อทางอินเตอร์เน็ตโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
2. ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลวาริชภูมิมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 
นักเรียน  นักศึกษา  เยาวชน  ทุกเพศ ทุกวัยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
 
 
 
 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติ 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
รายละเอียดโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน และการจัดท าเวทีประชาชนเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน และการจัดท าเวทีประชาชน
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ด้านการศึกษา ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ล้วนแล้วเป็นหน้าที่ส าคัญของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในระดับรากหญ้ามากที่สุดและเป็น
หัวใจส าคัญของการพัฒนาอีกท้ัง พ.ร.บ. เทศบาล  พ.ศ.2496  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้เทศบาลต าบล   
มีหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมรวมทั้งการปฏิบัติงานตาม
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อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวาริชภูมิ     
การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนผู้เป็นตัวแปรส าคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ได้รับทราบข่าวสาร มีส่วนรับรู้แสดงความ
คิดเห็นและน าข้อมูลจากการท าเวทีประชาคมดังกล่าวมาจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2560-2564) 
 ดังนั้นเพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐตามกรอบกฎหมายที่กล่าวมาแล้ว เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  
จึงได้จัดท าโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนขึ้น  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารร่วมแสดง
ความคิดเห็นรวมทั้งเพ่ือรับทราบปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 
นอกจากนี้ เทศบาลต าบลวาริชภูมิยังได้ให้บริการกับประชาชนในงานด้านต่าง ๆ คือกองคลังได้ให้บริการรับ
ช าระภาษีท้องที่และภาษีอ่ืน ๆ  และกองช่างให้บริการเกี่ยวกับงานการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานในพ้ืนที่  กองการศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจน าบุตรหลานเข้าเรียนชั้นอนุบาลที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ตลอดจนร่วมซักถามปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานของทางคณะผู้บริหาร ซึ่งจะมาตอบปัญหาข้อข้องใจ
และร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
3. วัตถุประสงค ์
1.เพ่ือการบริหารจัดการเป็นไปตามแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน  โปร่งใสตรวจสอบได้ 
2.เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนได้มีส่วนรว่มในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.เพ่ือออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 
4.เพ่ือให้บริการรับสมัครเด็กเล็กนอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
5.เพ่ือรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน  แล้วน ามาปรับใช้ให้การ
บริหารงานเป็นไปตามความต้องการของประชาชน   
4. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้น าองค์กรประชาชน  เช่น  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน  ผู้น าชมุชน  แพทย์ประจ า
ต าบล  อาสาสมัครสาธารณสุข  สมาชิกสภาเทศบาล  กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป                                                 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือน  กุมภาพันธ์ – เมษายน  ของทุกปี  
6. สถานที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
7. แนวทางการด าเนินงาน 
1. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
2. ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน  วิธีการข้ันตอนการจัดท าแผนชุมชน 
3. รับจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 
4. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับสมัครเด็กเล็กที่จะเข้ารับการพัฒนาการที่ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลต าบลวาริชภูมิ   
5. ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติต าบลโนนกอก 
6. จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน  ตามแผนก าหนดการออกประชาคมท่ีวางไว้ 
8. งบประมาณ 
 20,000  บาท (สองหมื่นบาท) 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
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 ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภมูิ  จังหวัดสกลนคร 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการออกให้บริการจัดเก็บ
ภาษี  การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
2. ผูเ้ข้าร่วมประชุมตระหนักถึงความส าคัญของการมีสว่นรว่มในการจัดท าแผนพัฒนาได้ตรงตามความต้องการของ
ชุมชน 
3. เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น 
4. ประชาชนรับทราบผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติ 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

รายละเอียดกิจกรรมจัดท าคู่มือประชาชน 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรมจัดท าคู่มือประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  มาตรา  52  
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามแนวทางของพระ
ราชกฤษฎีกานี้  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนและการอ านวยความสะดวก และการ
ตอบสนองของประชาชน ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ ในหมวด 5 และหมวด 7 
  เทศบาลต าบลวาริชภูมิมีหน้าที่ในการบริการประชาชน ตามอ านาจหน้าที่ สมดังเจตนารมณ์ในการ
ปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน การอ านวยความสะดวกและการลดขั้นต้อนการปฏิบัติงาน จึงได้
จัดกิจกรรมท าคู่มือประชาชนขึ้นเพ่ือประชาสัมพันธ์และประกาศให้ประชาชนทราบในการให้และรับบริการ
ของประชาชนต่อเทศบาลต าบลวาริชภูมิและต้องการความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือปรับปรุงการให้บริการ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนและผู้บริการต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการจัดท าคู่มือประชาชนตรงตามความต้องการ 
2. เพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
4. เป้าหมาย 
ประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  
6. วิธีการด าเนินงานโครงการ 
1.จัดท าโครงการเสนอนายกเทศมนตรีต าบลวาริชภูมิพิจารณาอนุมัต ิ
2.แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินโครงการ 
3.ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
4.สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 
7. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  2562    
8. งบประมาณ 
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 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดเทศบาล และ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
2. ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลวาริชภูมิสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติ 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

รายละเอียดกิจกรรมจัดตั้งศูนย์ร้องเรียน ร้องทุกข์ของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ร้องเรียน ร้องทุกข์ของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลต าบลวาริชภูมิเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลต าบลวาริชภูมิจึงมีการจัดตั้งศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ของ
เทศบาลต าบลวาริชภูมิเพื่อไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ 
3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือน ามา
เป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
2. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลวาริชภูมิ   
3. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลต าบลวาริชภูมิกับประชาชนในพื้นที่ 
4. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
5. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
3. น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและ
เร่งด่วน 
4. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
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 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
1. ส านักงานเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร   
2. ทางโทรศัพท์หมายเลข 042 - 781133 
3. ทางเว็บไซต์  
4. ทางไปรษณีย ์
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล และ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลวาริชภูมิ   
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก    
2. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
3. แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติ 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
รายละเอียดกิจกรรมค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการรับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ของเทศบาลต าบล

วาริชภูม ิ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรมค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการรับเรื่อง 
ร้องเรียน ร้องทุกข์ของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้ง
จะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน เทศบาลต าบลวาริชภูมิจึงได้จัดกิจกรรมค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของเทศบาลต าบลวาริชภูมิข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
2. เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
3. เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชนร่วม
ตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
4. เป้าหมายการด าเนินการ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
6. วิธีการด าเนินการ 
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 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล และ กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
9. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
2. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติ 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายละเอียดมาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2558 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลต าบลวาริชภูมิในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ในการจัดท า
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 เทศบาลต าบลวาริชภูมิโดยงานนโยบายและแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลวาริชภูมิขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวาริชภูมิและแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล
ต าบลวาริชภูมิให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลต าบลวาริชภูมิและคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลวาริชภูมิก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวาริชภูมิ   จ านวน      คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
6. วิธีด าเนินการ 
1.จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวาริชภูมิบางต าแหน่งในปัจจุบันจะครบ
วาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด  เทศบาลต าบลวาริชภูมิจึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคล
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ในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวาริชภูมิ   
แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7(2) 
และข้อ 9 ที่ก าหนด 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวาริชภูมิ เพ่ือ
เป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลวาริชภูมิและร่างแผนพัฒนา  
สี่ปีเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  ความต้องการของ
ประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการ
ต่อต้านการทุจริต  
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติ 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายละเอียดมาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการแต่งตั้งแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เทศบาลต าบลวาริชภูมิเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. 2562 – 2567) เทศบาลต าบลวาริชภูมิจึงได้มีมาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง เพ่ือเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการ
จัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือ
กลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลวาริชภูมิทุกขั้นตอน ซึ่ง
หมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วน เทศบาลต าบล  
วาริชภูมิสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการ
ปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการ
เพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลวาริช
ภูมิ   
2. เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลต าบลวาริชภูมิให้เกิดการพัฒนาได้อย่าง
คุ้มค่า 
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4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร   
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร   
6. วิธีด าเนินการ 
1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ แต่เทศบาลต าบลวาริชภูมิให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
3. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้ เจ้าหน้าที่และ
ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลวาริชภูมิ    
10. ผลลัพธ์  
 การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ   มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบ
และไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ภารกิจตามมิติ 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายละเอียดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้เทศบาลต าบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาล
ว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล เพ่ือน าผล
ที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่าง  ๆ ของ
เทศบาลต าบลวาริชภูมิต่อไป 
 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลวาริชภูมิมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลต าบลวาริชภูมิมีมาตรฐานใน
การปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมี
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ส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลวาริชภูมิมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม 
ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความ
สะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
2. เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบล
วาริชภูมิและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ   
3. เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร   
 
 
6. วิธีด าเนินการ 
1.ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
2.จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
3.จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
4.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของของเทศบาลต าบลวาริชภูมิตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของของเทศบาลต าบลวาริชภูมิปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการ
ประเมินให้ของเทศบาลต าบลวาริชภูมิทราบ เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม 
พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ
ส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีของเทศบาลต าบลวาริชภูมิมอบหมาย 
 6.5  ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.6  การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 6.7  การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
 6.8  จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนกอก  พร้อมตัวชี้วัด 
 6.9  การติดตามและประเมินผล 
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 6.10  การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงด าเนินการแก้ไขต่อไป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  2562  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล และ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลวาริชภูม ิ
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลวาริชภูมิดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ภารกิจตามมิติ 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

รายละเอียดกิจกรรมจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 2562 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรมจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของของเทศบาลต าบล
วาริชภูมิ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรก
อยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่
ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการ
ตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ 
ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลวาริชภูมิเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 
2. เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
3. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
4. เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
5. เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาลทุกหน่วยงาน ของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบลวาริชภูมิ    
6. วิธีการด าเนินการ 
1. จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
2. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับ
โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงาน
ของหน่วยรับตรวจ 
3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และ
การใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
5. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 
2. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
3. การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
4. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ภารกิจตามมิติ 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

รายละเอียดกิจกรรมจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรมจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน       พ.ศ. 2544 
ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด ของเทศบาลต าบลวาริชภูมิจึงได้มี
การจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 
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3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีต าบลวาริชภูมิทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
 3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามก าหนด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบลวาริชภูมิ   
5. พืน้ที่ด าเนินการ 
  ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบลวาริชภูมิ   
6. วิธีด าเนินการ 
 1.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 2.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 3.  ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือ
จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562  
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานตรวจสอบภายใน ของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ภารกิจตามมิติ 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

รายละเอียดกิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
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ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศ
ให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อ
หารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ
หรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและ
บัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์
รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการ
ควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงาน
และการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานใน
หน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การ
ควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหาร
ความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าว
ทันสมัยอยู่เสมอ 
 เทศบาลต าบลวาริชภูมิได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุม
ภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4. เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลต าบลวาริชภูมิเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง
จะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
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 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีต าบลวาริชภูมิและ
ผู้บริหารทราบ 
6. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลวาริชภูมิ ปีงบประมาณ  2562  
7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบลวาริชภูมิ    
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วาง
ไว้ 
 5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
3. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
4. มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
5. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ภารกิจตามมิติ 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

รายละเอียดมาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลต าบล
วาริชภูม ิ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน       พ.ศ. 2544 
ก าหนดใหเ้ทศบาลต าบลในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน
เป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ 
ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับ
ดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การ
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ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้าน
ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี 
 การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับ
ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
 3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร   
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลวาริชภูมิ (ระดับ
องค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
 6.2 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลวาริชภูมิน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ   
ปอ.3) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
 6.3 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลวาริชภูมิรายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในเทศบาลต าบลวาริชภูมิ   
 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลต าบลวาริชภูมิประชุมพิจารณาและ
ประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือ
จะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน   ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  2562  
8. งบประมาณด าเนินการ 
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 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลวาริชภูมิ   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้
ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ภารกิจตามมิติ 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

รายละเอียดกิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เทศบาลต าบลวาริชภูมิเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. 2562 – 2567) เทศบาลต าบลวาริชภูมิจึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการ
ก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่าน
ช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความ
คิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง 
ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมาก
ขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
พัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาล
ต าบลวาริชภูมิ 
 3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลต าบลวาริชภูมิให้เกิดการ
พัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลวาริชภูมิ     
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร   
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทน ชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วม
เป็นกรรมการ แต่เทศบาลต าบลวาริชภูมิให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร   
10. ผลลัพธ์  
 การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบ
และไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ภารกิจตามมิติ 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

รายละเอียดกิจกรรมประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนได้ทราบ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรมประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนได้ทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมีกระบวนการ
ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2  การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.3  ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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 3.4  ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวาริชภูมิ    
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร   
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562  
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง เทศบาลต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
3. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ภารกิจตามมิติ 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

รายละเอียดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการด าเนินงาน
ผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้ความรู้ความ
เข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความ
น่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็น
ความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน
ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  จึงจ าเป็นต้องพิจารณาใน
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การเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้น ๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่
ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตาม
ภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 
3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก ่ 
สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
2. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล   วาริชภูมิ
อย่างถูกต้องและโปร่งใส 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  
4. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
5. เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
6. เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน 
4. เป้าหมาย 
 เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปอย่าง
กว้างขวาง 
1. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  และคู่มือการให้บริการประชาชน 
2. จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  
3. รถโฆษณาเคลื่อนที่ 
4. ป้ายประชาสัมพันธ์ 
5. เสียงตามสาย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
6. วิธีด าเนินการ 
1. เสนออนุมัติโครงการ 
2. ด าเนินการประชุม 
3. มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
4. ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
5. ติดตามและประเมินผลโครงการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ 2562  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล และ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก เป็นตัวชี้วัด โดยก าหนด
ตัวชี้วัด ดังนี้ 
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 - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  และมีความพึงพอใจใน
สื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ภารกิจตามมิติ 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
รายละเอียดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้อง
มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหาร งาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาริชภูมิเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100  แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เทศบาลต าบลวาริชภูมิจึงได้จัดท ากิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาริชภูมิเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาริชภูมิมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาริชภูมิมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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 3.4  เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาริชภูมิมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  จ านวน  17  คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร   
6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการ/แผนงาน 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการวัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  เข้ารับ
การอบรม 
3. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
4. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  2562  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล และ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลวาริชภมิ   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาริชภูมิได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาริชภูมิมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน 
3. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาริชภูมิมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวาริชภูมิมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ภารกิจตามมิติ 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานของพนักงาน/ลูกจ้างและประชาชน 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานของพนักงาน/ลูกจ้างและประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
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ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิ
ราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 ประกอบกับส านักพระราชวัง ได้มี
ประกาศให้ประชาชนได้เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช 
ณ ที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายหลังจากพระราชพิธีทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลครบ 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 
ตุลาคม 2559 เป็นต้นไปนั้น 
เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิ
พลอดลุยเดชรวมทั้งได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน ตลอดจนส่งเสริมอาชีพของประชาชนตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการพระราชด าริ 
ซึ่งมีมากมายทั่วประเทศและที่ส าคัญเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ด าเนินงานและใช้ชีวิตตามแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย 
เทศบาลต าบลวาริชภูมิในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชนมากที่สุด 
เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าว โดยได้อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (ข้อ6) จึงได้จัดท าโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงาน/ลูกจ้างและประชาชน ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจ าปีงบประมาณ 2562  ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้น าชุมชนและประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้พระราช
กรณียกิจ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการตามพระราชด าริ ตลอดจนแนวทางการด าเนินงานตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
2. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้น าชุมชนและประชาชนทั่วไปได้เห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในการน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตประจ าวัน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลต าบล 
วาริชภูมิ  จ านวน  200  คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เทศบาลต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  และสถานที่ศึกษาดูงาน 
 
6. วิธีด าเนินการ 
1. ประชุมปรึกษา หารือ รับฟังปัญหาและความต้องการ ศึกษา วิเคราะห์ ประมาณการค่าใช้จ่าย 
และก าหนดกลุ่มเป้าหมายเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการ 
2. จัดท าโครงการฝึกอบรมและสถานที่ทัศนะศึกษาดูงานเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
3. ก าหนด วางแผน และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับก าหนดการ การแต่งกาย ของการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯแก่
กลุ่มเป้าหมาย 
5. ก ากับ ติดตามและประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังการด าเนินโครงการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  2562  
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาท) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล และ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต าบลวาริชภูมิ   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้น าชุมชนและประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจ โครงการเฉลิม
พระเกียรติและโครงการตามพระราชด าริ ตลอดจนแนวทางการด าเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
2. เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้น าชุมชนและประชาชนทั่วไปได้เห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตประจ าวัน  
 
 
 
 


