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ส-วนที่ 1 
บทนํา 

 

1. การวิเคราะห1ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค1กร  
 การวิเคราะห�ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค�กรของเทศบาลตําบลหอคํา มีวัตถุประสงค�เพื่อ
ต$องการบ%งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยู%ในองค�กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนบุคคลหรือหน%วยงานที่อาจเก่ียวข$องกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาว%าการควบคุมและการป-องกัน
การทุจริตที่มีอยู%ในป.จจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม%  

การทุจริตในระดับท4องถิ่น พบว%าป.จจัยท่ีมีผลต%อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท$องถ่ิน ได$แก% 
การกระจายอํานาจลงสู%องค�กรปกครองส%วนท$องถ่ิน แม$ว%าโดยหลักการแล$วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค�
สําคัญเพื่อให$บริการต%างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต%อความต$องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
แต%ในทางปฏิบัติทําให$แนวโน$มของการทุจริตในท$องถ่ินเพิ่มมากยิ่งข้ึนเช%นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส-วนขององค1กรปกครองส-วนท4องถิ่น จําแนกเป7น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด$านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจ$าง และการเงินการคลัง ส%วนใหญ%เกิดจาก

     การละเลยขององค�กรปกครองส%วนท$องถ่ิน 
2) สภาพหรือป.ญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช%องว%างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะป.ญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู$ความเข$าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะป.ญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ�ให$ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะป.ญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

    จากภาคส%วนต%างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะป.ญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท$องถ่ิน 

สาเหตุและป9จจัยที่นําไปสู-การทุจริตขององค1กรปกครองส-วนท4องถ่ินสามารถสรุปเป<นประเด็นได4 ดังน้ี 
1) โอกาส แม$ว%าในป.จจุบันมีหน%วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวข$องกับการป-องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแต%พบว%า ยังคงมีช%องว%างที่ทําให$เกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกล%าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช$
กฎหมายที่ไม%เข$มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม%รัดกุม และอํานาจหน$าท่ีโดยเฉพาะข$าราชการระดับสูงก็เป7นอีก
โอกาสหน่ึงท่ีทําให$เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป7นที่ยอมรับว%าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ%งเน$นเร่ืองของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให$คน
ในป.จจุบันมุ%งเน$นที่การสร$างความรํ่ารวย ด$วยเหตุนี้จึงเป7นแรงจูงใจให$เจ$าหน$าท่ีมีแนวโน$มท่ีจะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร-งใส การทุจริตในป.จจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ$อนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําให$การทุจริตกลายเป7นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร%งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป7นการยากที่จะเข$าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล%านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได$แก% การจัดซ้ือ-จัดจ$าง เป7นเร่ืองของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข$องเป7นห%วงโซ%ผลประโยชน�ทางธุรกิจ ในบางคร้ังพบบริษัทมีการให$สินบนแก%
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เจ$าหน$าที่เพื่อให$ตนเองได$รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได$แก% การ
ผูกขาดในโครงการก%อสร$างและโครงสร$างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได4รับค-าตอบแทนที่ไม-เหมาะสม รายได$ไม%เพียงพอต%อรายจ%าย ความยากจนถือเป7นป.จจัยหน่ึง
ท่ีทําให$ข$าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต$องการที่จะมีสภาพความเป7นอยู%ท่ีดีข้ึน ทําให$เจ$าหน$าที่
ต$องแสวงหาช%องทางเพื่อเพิ่ม “รายได$พิเศษ” ให$กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตย�สุจริตเป7นคุณธรรมที่ได$รับการเน$นเป7น
พิเศษถือว%าเป7นเคร่ืองวัดความดีของคน แต%ในป.จจุบัน พบว%า คนมีความละอายต%อบาปและเกรงกลัวบาป
น$อยลง และมีความเห็นแก%ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต%ประโยชน�ส%วนตนเป7นที่ตั้งมากกว%าท่ีจะยึดผลประโยชน�
ส%วนรวม 

7) มีค-านิยมที่ผิด ป.จจุบันค%านิยมของสังคมได$เปลี่ยนจากยกย%องคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตย�สุจริตเป7น
ยกย%องคนที่มีเงิน คนท่ีเป7นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน%งหน$าท่ีการงานสูง ด$วยเหตุน้ี ผู$ที่มีค%านิยมท่ีผิด
เห็นว%าการทุจริตเป7นวิถีชีวิตเป7นเร่ืองปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเป7นคนเซ%อ เห็นคนโกงเป7นคนฉลาด ย%อมจะทํา
การทุจริตฉ$อราษฎร�บังหลวง โดยไม%มีความละอายต%อบุญและบาป และไม%เกรงกลัวต%อกฎหมายของบ$านเมือง 
 
  
2. หลักการและเหตุผล  
           

 ป.จจุบันป.ญหาการทุจริตคอร�รัปชันในประเทศไทยถือเป7นป.ญหาเร้ือรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ$อนมากยิ่งข้ึนและส%งผลกระทบในวงกว$าง โดยเฉพาะอย%างยิ่งต%อความม่ันคงของชาติ เป7นป.ญหา
ลําดับต$น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด$านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส%วน
ในสังคมไทย ไม%ว%าจะเป7นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว%าเป7นองค�กรที่เอ้ือต%อการทุจริตคอร�รัปชันและมักจะปรากฏข%าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู%เสมอ ซ่ึงได$ส%งผลสะเทือนต%อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต%อระบบการ
ปกครองส%วนท$องถ่ินอย%างยิ่ง ส%งผลให$ภาพลักษณ�ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร�รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล$องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ�คอร�รัปชัน (Corruption Perception Index –  CPI) ซ่ึงเป7น
เครื่องมือที่ใช$ประเมินการทุจริตคอร�รัปชันทั่วโลกท่ีจัดโดยองค�กรเพื่อความโปร%งใสนานาชาติ (Transparency 
International –  IT) พบว%า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว%างป_ 2555 –  2558 อยู%ที่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในป_ 2558 อยู%อันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป7นอันดับท่ี 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร�และประเทศมาเลเซีย และล%าสุดพบว%าผลคะแนนของประเทศไทยป_ 2559 ลดลง 
3 คะแนน จากป_ 2558  ได$ลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะท$อนให$เห็นว%าประเทศไทย           
เป7นประเทศที่มีป.ญหาการคอร�รัปชันอยู%ในระดับสูง  
 แม$ว%าในช%วงระยะที่ผ%านมา ประเทศไทยได$แสดงให$เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป-องกัน
การทุจริต ไม%ว%าจะเป7น การเป7นประเทศภาคีภายใต$อนุสัญญาสหประชาชาติว%าด$วยการต%อต$านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค�กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย%างยิ่งคณะกรรมการป-องกันปราบปรามการทุจริตแห%งชาติได$จัดทํายุทธศาสตร�ชาติ     
ว%าด$วยการป-องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล$ว 3 ฉบับ แต%ป.ญหาการทุจริตในประเทศไทยไม%ได$มีแนวโน$ม
ท่ีลดน$อยถอยลง สาเหตุท่ีทําให$การทุจริตเป7นป.ญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบด$วยป.จจัยทางด$านพื้นฐาน
โครงสร$างสังคม ซ่ึงเป7นสังคมท่ีตั้งอยู%บนพื้นฐานความสัมพันธ�แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ�ที่ทําให$สังคมไทยยึดติดกับการช%วยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมู%ญาติพี่น$องและ
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พวกพ$อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย%องคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส%วน
มองว%าการทุจริตคอรัปชันเป7นเรื่องปกติท่ียอมรับได$ ซ่ึงนับได$ว%าเป7นป.ญหาท่ีฝ.งรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต%อดีต
หรือกล%าวได$ว%าเป7นส%วนหน่ึงของค%านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล$ว ผนวกกับป.จจัยทางด$านการทํางานที่ไม%ได$
บูรณาการความร%วมมือของทุกภาคส%วนไว$ด$วยกัน จึงส%งผลให$การทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ได$กล%าวมา
ข$างต$นไม%สามารถทําได$อย%างเต็มศักยภาพ ขาดความเข$มแข็ง 

ป.จจุบันยุทธศาสตร�ชาติว%าด$วยการป-องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช$อยู%เป7นฉบับที่ 3 เริ่มจากป_ พ.ศ. 
2560 จนถึงป_ พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ%งสู%การเป7นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป7นสังคมมิติใหม%ที่
ประชาชนไม%เพิกเฉยต%อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได$รับความร%วมมือจากฝlายการเมือง หน%วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ�รักษาผลประโยชน�ของชาติและประชาชนเพื่อให$ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด$านความโปร%งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน� “ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยทั้งชาติต$านทุจริต” มีเป-าหมายหลักเพื่อให$ประเทศไทยได$รับการประเมินดัชนีการรับรู$การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม%น$อยกว%าร$อยละ 50 ในป_ พ.ศ. 2564 ซ่ึงการที่ระดับคะแนนจะ
สูงข้ึนได$น้ัน การบริหารงานภาครัฐต$องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจ$าหน$าที่ของรัฐและประชาชนต$องมี
พฤติกรรมแตกต%างจากที่เป7นอยู%ในป.จจุบัน ไม%ใช$ตําแหน%งหน$าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได$กําหนด
ยุทธศาสตร�การดําเนินงานหลักออกเป7น 6 ยุทธศาสตร� ดังน้ี 

 ยุทธศาสตร�ที่ 1 สร$างสังคมที่ไม%ทนต%อการทุจริต 
ยุทธศาสตร�ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต%อต$านการทุจริต 
ยุทธศาสตร�ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร�ที่ 4 พัฒนาระบบป-องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร�ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร�ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู$การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพื่อให$การดําเนินการขับเคลื่อนด$านการป-องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป7น

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป7นไปตามเจตนารมณ�ของยุทธศาสตร�ว%าด$วยการป-องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  เทศบาลตําบลหอคํา  จึงได$ตระหนักและให$ความสําคัญกับการบริหารจัดการท่ีมี
ความโปร%งใส สร$างค%านิยม วัฒนธรรมสุจริตให$เกิดในสังคมอย%างยั่งยืนจึงได$ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป-องกันการทุจริต 4 ป_  (พ.ศ. 2561-2564)   เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด$านการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริตผ%านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต%าง ๆ ที่เป7นรูปธรรมอย%างชัดเจน อันจะนําไปสู%การ
ปฏิบัติอย%างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค�และเป-าหมายของการป-องกันและปราบปรามการทุจริตอย%าง
แท$จริง 

 
 

3. วัตถุประสงค1ของการจัดทําแผน 
 1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต%อต$านการทุจริตของผู$บริหารองค�กรปกครองส%วน    
     ท$องถ่ิน 
 2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน�ของสาธารณะของข$าราชการฝlายการเมือง   
     ข$าราชการฝlายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลหอคํา รวมถึงประชาชนในตําบล 
 3) เพื่อให$การบริหารราชการของเทศบาลตําบลหอคําเป7นไปตามหลักบริหารกิจการบ$านเมืองท่ีดี     
     (Good Governance)  
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4) เพื่อส%งเสริมบทบาทการมีส%วนร%วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
      ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลหอคํา 

5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข%ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
      ของเทศบาลตําบลหอคํา 

 
4. เปาหมาย 
 1) ข$าราชการฝlายการเมือง ข$าราชการฝlายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลหอคํา รวมถึงประชาชน
     ในท$องถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน$าท่ีราชการให$บังเกิดประโยชน�สุขแก% 
     ประชาชน ปราศจากการก%อให$เกิดข$อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การ
     ขัดกันแห%งผลประโยชน�และแสวงหาประโยชน�โดยมิชอบ 
 2) เคร่ืองมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป-องกันป.ญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
     ของข$าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให$สาธารณะและภาคประชาชนเข$ามามีส%วนร%วมและ   
     ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตําบลหอคํา 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข%ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหอคํา  ท่ีมี
     เข$มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ%วงดุลการใช$อํานาจอย%างเหมาะสม 
 5) เทศบาลตาํบลหอคํา  มีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต และประพฤติ
     มิชอบ จนเป7นที่ยอมรับจากทุกภาคส%วน 

 
 

5. ประโยชน1ของการจัดทําแผน 
 1) ข$าราชการฝlายการเมือง ข$าราชการฝlายบริหาร บุคลากรของเทศบาลตําบลหอคํารวมถึงประชาชน
ในตําบล   มีจิตสํานึกรักท$องถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสร$างค%านิยม และอุดมการณ�ในการต%อต$านการ
ทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝ.งหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถนํามาประยุกต�ใช$ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 2) เทศบาลตําบลหอคํา สามารถบริหารราชการเป7นไปตามหลักบริหารกิจการบ$านเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปร%งใส เป7นธรรมและตรวจสอบได$ 
 3) ภาคประชาชนมีส%วนร%วมตั้งแต%ร%วมคิด ร%วมทํา ร%วมตัดสินใจรวมถึงร%วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตสํานึกรักท$องถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสร$างเครือข%ายภาคประชาชนท่ีมีความเข$มแข็งในการเฝ-าระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข%ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลหอคํา ทั้งจากภายในและภายนอกองค�กรที่มีความเข$มแข็งในการเฝ-าระวังการทุจริต 
 5) เทศบาลตําบลหอคํา มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ    
 
 
 
 
 

 



๕ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

ส-วนที่ 2 
 

แผนปฏิบตัิการปองกันการทุจริต 4 ป� 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
มิต ิ ภารกจิตามมติ ิ โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 
ป� ๒๕61 ป� ๒๕62 ป� ๒๕63 ป� ๒๕64 หมายเหต ุ

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

1. การสร4าง
สังคมท่ีไม-ทน
ต-อการทจุริต 

1.1 การสร$าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก%
บุคลากรท้ัง
ข$าราชการ 
การเมืองฝlาย
บริหาร ข$าราชการ
การเมือง              
ฝlายสภาท$องถิ่น 
และฝlายประจํา
ขององค�กร
ปกครองส%วน
ท$องถิ่น 

1.1.1.ด$วยการปฏิบัติ
ราชการให$เกิดประโยชน�
สุขแก%ประชาชน 
(1) โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
(2) ร%วมเครือข%าย องค�กร
ปกครองส%วนท$องถิ่น
โปร%งใส หัวใจคุณธรรม 
 
1.1.2 ด$วยความ
ประพฤติตามประมวล
จริยธรรม  
(1.) มาตรการประกาศใช$
ประมวลจริยธรรมของ
ผู$บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ$าง ทต.หอคํา 
 
 

1.1.3 ด$วยการไม%กระทํา
ให$เกิดการขัดกันแห%ง
ผลประโยชน�/
ผลประโยชน�ทับซ$อน 
(1) กิจกรรมให$ความรู$ 
เร่ือง ผลประโยชน�ทับ
ซ$อนให$กับบุคลากรของ
องค�กรปกครองส%วน
ท$องถิ่น 

 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 

 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 

 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 

 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 

 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

 

 

 รวม ภารกิจตาม
มิต ิ 1.1 

จํานวน  1  โครงการ           
          1   มาตรการ 
          2   กจิกรรม 

 

0 0 0 0  
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มิต ิ ภารกจิตามมติ ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป� ๒๕61 ป� ๒๕62 ป� ๒๕63 ป� ๒๕64 หมายเหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 1.2 การสร$าง

จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก%
ประชาชนทุกภาค
ส%วน ทุกเพศ และ
ทุกกลุ%มอาชีพ 

1.2.1 การต%อต$านการ
ทุจริต 
(1) ประกาศเจตนารมย�
ตามนโยบายการป-องกัน
การทุจริตของเทศบาล
ตําบลหอคํา 
(2) จัดทําป-ายรณรงค�
ต%อต$านทุจริตคอร�รัปชั่น 
(3) กิจกรรมการจัดทํา
แผ%นพับประชาสัมพันธ�
เก่ียวกับภาษีท$องถิ่น 
(4) โครงการออกเก็บ
ภาษีเคลื่อนท่ี 
 
1.2.2 ในการรักษา
ประโยชน�สาธารณะ 
(1) โครงการบํารุงรักษา
ปlาสิ่งแวดล$อม 
(2) โครงการคัดแยกขยะ 
ขยะไม%สวย ช%วยสร$าง
รายได$ พัฒนาสู%สังคม 
สร$างความม่ันคงให$
ครอบครัว 
(3) กิจกรรมสร$างวินัย
สร$างบึงกาฬ โดยเทศบาล
ตําบลหอคําร%วมกับ
ประชาชนชาวตําบล   
หอคําร%วมกันทําความ
สะอาดสถานท่ีสาธารณะ 
เก็บขยะริมถนน 
(4)  กิจกรรมศูนย�เรียนรู$
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตร
ทฤษฎใีหม%ประจําตําบล 
 
 

  
 

0 
 
 
 

0 
 

0 
 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 
 

50,000 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

  
 

0 
 
 
 

0 
 

0 
 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 
 

50,000 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

  
 

0 
 
 
 

0 
 

0 
 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 
 

50,000 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

  
 

0 
 
 
 

0 
 

0 
 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 
 

50,000 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

 

 รวม ภารกิจตาม 
มิต ิ1.2 

จํานวน 3 โครงการ 
         1 มาตรการ 
         4 กจิกรรม 
 
 

70,000 70,000 70,000 70,000  
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มิต ิ ภารกจิตามมติ ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป� ๒๕61 ป� ๒๕62 ป� ๒๕63 ป� ๒๕64 หมายเหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 1.3 การสร$าง

จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก%
เด็กและเยาวชนใน
ความซือ่สัตย� 
สุจริต การมีจิต
สาธารณะการ
ต%อต$านการทุจริต 

1.3.1 ในความซือ่สัตย�
สุจริต 
(1) โครงการขับเคลื่อน
สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลหอคํา 
(2) โครงการอุดหนุน
กิจกรรมให$แก%โรงเรียน
สังกัด สพฐ. ในเขต
เทศบาลตําบลหอคํา 
(3) โครงการป-องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด  
 
1.3.3 ให$มีจิตสาธารณะ 
(1) กิจกรรมเก็บขยะริม
เขื่อนของเด็ก เยาวชน
ตําบลหอคํา 
(2) กิจกรรมสร$างวินัย
สร$างบึงกาฬ โดย 
เทศบาลตําบลหอคํา
ร%วมกับประชาชนชาว
ตําบลหอคําร%วมกันทํา
ความสะอาดสถานท่ี
สาธารณะ เก็บขยะริม
ถนน  
 

 
 

0 
 
 

0 
 
 
 

52,500 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 

 
 

0 
 
 

0 
 
 
 

52,500 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 

 
 

0 
 
 

0 
 
 
 

52,500 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 

 
 

0 
 
 

0 
 
 
 

52,500 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 

 

 
 

รวม ภารกิจตาม
มิต ิ1.3 

จํานวน 3 โครงการ 
         2  กจิกรรม 
 

52,500 52,500 52,500 52,500  

   
รวม มิติ ที่ 1 

 
 2 มาตรการ  
8 กจิกรรม 
7 โครงการ  

 

 
122,500 

 
122,500 

 
122,500 

 
122,500 

 

2. การ
บริหาร
ราชการเพ่ือ
ปองกนัการ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ต%อต$านการทุจริต
ของผู$บริหาร 

กิจกรรมประกาศ
เจตจํานงต%อต$านการ
ทุจริตของผู$บริหารองค�กร
ปกครองส%วนท$องถิ่น 

0 0 0 0  

 รวมภารกิจตาม
มิต ิ2.1 

 

จํานวน 1 กิจกรรม 
 

0 0 0 0  
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แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

มิต ิ ภารกจิตามมติ ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป� ๒๕61 ป� ๒๕62 ป� ๒๕63 ป� ๒๕64 หมายเหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 2.2 มาตรการ

สร$างความโปร%งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 
 

2.2.1 สร$างความโปร%งใส
ในการบริหารงานบุคคล
ให$เป7นไปตามหลัก
คุณธรรม 
(1) มาตรการการสร$าง
ความโปร%งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
(2) มาตรการออกคําสั่ง
มอบหมายของนายก
องค�กรปกครองส%วน
ท$องถิ่น ปลัดองค�กร
ปกครองส%วนท$องถิ่น 
และหัวหน$าส%วนราชการ 
(3) กิจกรรม “สร$างความ
โปร%งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน” 
(4) แผนอตัรากําลังสามป_
เทศบาลตําบลหอคํา 
 
2.2.2 สร$างความโปร%งใส
ในการบริหารการเงิน
งบประมาณ การจัดหา
พัสดุฯโดยยึดถอืตาม
กฎหมาย ระเบียบอย%าง
เคร%งครัด 
(1) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจ%ายเงินตามเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจ%ายประจําป_” 
(2) กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ” 
(3) กิจกรรม “สร$างความ
โปร%งใสในการใช$จ%ายเงิน
งบประมาณ” 
(4) โครงการเผยแพร%
ข$อมูลข%าวสารด$านการ
จัดซ้ือ – จดัจ$าง 
 
 
 

 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

 



๙ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

มิต ิ ภารกจิตามมติ ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป� ๒๕61 ป� ๒๕62 ป� ๒๕63 ป� ๒๕64 หมายเหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
2.2.3.สร$างความโปร%งใส
การให$บริการสาธารณะ/
บริการประชาชน เพ่ือให$
เกิดความพึงพอใจแก%
ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไม%เลือกปฏิบัต ิ
(1) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพ่ือให$เกิดความ
พึงพอใจแก%ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม%เลือก
ปฏิบัต ิ
(2) โครงการจ$างสํารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู$รับบริการ 

 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 

 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 

 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 

 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 

 รวมภารกิจตาม
มิต ิ2.2 

จํานวน  2  มาตรการ 
           6  กจิกรรม 
           2  โครงการ 

0 0 0 0  

 2.3 มาตรการการ
ใช$ดุลยพินิจและ 
ใช$อํานาจหน$าท่ี        
ให$เป7นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ$านเมือง 
ท่ีดี 

2.3.1 จัดทําแผนภูมิ 
ขั้นตอน ระยะเวลา 
ดําเนินการ บริการ
ประชาชน เปvดเผย ณ ท่ี
ทําการและในระบบ
สารสนเทศขององค�กร
ปกครองส%วนท$องถิ่น 
(1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
(2) โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 
 
2.3.2 มีการกระจาย
อํานาจการตัดสินใจ
เก่ียวกับการสั่ง การ
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบติั
ราชการแทนหรือ
ดําเนินการอื่นใดของผู$มี
อํานาจในองค�กรปกครอง
ส%วนท$องถิ่น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

มิต ิ ภารกจิตามมติ ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป� ๒๕61 ป� ๒๕62 ป� ๒๕63 ป� ๒๕64 หมายเหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
(1) มาตรการการมอบ
อํานาจอนุมตั ิอนุญาต สั่ง
การ เพ่ือลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
(2) มาตรการมอบอํานาจ
ของนายกเทศมนตรี 
(3) มาตรการการออก
คําสั่งมอบหมายของ
นายกเทศมนตรี ปลดั 
เทศบาล และหัวหน$าส%วน
ราชการ 

0 
 
 
 

0 
 

0 

0 
 
 
 

0 
 

0 

0 
 
 
 

0 
 

0 

0 
 
 
 

0 
 

0 

 รวม ภารกิจตาม
มิต ิ2.3 

 

จํานวน  3  มาตรการ 
          1  กิจกรรม 
          1  โครงการ 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก%
หน%วยงาน/บุคคล
ในการดําเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏิบัติ
ตนให$เป7นท่ี
ประจักษ�  
 
 

2.4.2. ยกย-องเชดิชู
เกียรตทิีใ่ห4ความ
ช-วยเหลือกจิการ
สาธารณะของท4องถ่ิน 
(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู$มีจิตสาธารณะ 
 
2.4.3. ยกย-องเชดิชู
เกียรตทิีด่ํารงตนตามหลกั
เศรษฐกจิพอเพียง 
(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู$ปฏิบติัตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวมภารกิจตาม 
มิต ิ2.4 

จํานวน 2 กิจกรรม 0 0 0 0  

 2.5 มาตรการ
จัดการในกรณ ี
ได$ทราบหรือ 
รับแจ$งหรือ
ตรวจสอบพบ 
การทุจริต 
 

2.5.1.ดําเนินการให$มี
ข$อตกลงระหว%างบุคลากร
ในองค�กรได$ปฏิบติัหน$าท่ี
ราชการด$วยความซือ่สตัย� 
สุจริต  มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการ
บริหารราชการกิจการ
บ$านเมืองท่ีด ี
(1) มาตรการ “จัดทํา
ข$อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

 



๑๑ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

มิต ิ ภารกจิตามมติ ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป� ๒๕61 ป� ๒๕62 ป� ๒๕63 ป� ๒๕64 หมายเหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
(2) กิจกรรม “การจัดทํา
ข$อตกลงการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตําบลหอคํา 
  
2.5.2  มีการให$ความ
ร%วมมือกับหน%วยงาน
ราชการจังหวัด อําเภอท่ีได$
ดําเนินการตามอํานาจ
หน$าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบติั
ราชการขององค�กร
ปกครองส%วนท$องถิ่น       
(1) กิจกรรม ให$ความ
ร%วมมือกับหน%วยตรวจสอบ
ท่ีได$ดําเนินการตามอํานาจ
หน$าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบติั
ราชการของเทศบาลตําบล
หอคํา 
(2) มาตรการ “ให$ความ
ร%วมมือกับหน%วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องค�กรอิสระ” 
(3) มาตรการ “แต%งตั้ง
ผู$รับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ือง
ร$องเรียน”   
 
2.5.3 ดําเนินการให$มีเจ$า
ท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการ
ให$เป7นไปตามกฎหมาย 
กรณีมีเร่ืองร$องเรียน
กล%าวหาบุคคลในองค�กร
ปกครองส%วนท$องถิ่นท่ี
ปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน$าท่ีโดยมิชอบ 
(1) มาตรการ “ดําเนินการ
เก่ียวกับเร่ืองร$องเรียน 
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล%าวหา 
เจ$าหน$าท่ีของเทศบาล
ตําบลหอคําว%าทุจริตและ

 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 



๑๒ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

มิต ิ ภารกจิตามมติ ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป� ๒๕61 ป� ๒๕62 ป� ๒๕63 ป� ๒๕64 หมายเหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
ปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน$าท่ีโดยมิชอบ” 

 
 

 รวมภารกิจตาม
มิต ิ2.5 

จํานวน  4  มาตรการ 
           2  กิจกรรม 

0 0 0 0  

  
รวม มิติที่ 2 

 11 มาตรการ  
12 กิจกรรม 
 3  โครงการ 

0 0 0 0  

มิต ิ ภารกจิตามมติ ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป� ๒๕61 ป� ๒๕62 ป� ๒๕63 ป� ๒๕64 หมายเหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
3. การ
ส-งเสริม
บทบาทและ
การมสี-วน
ร-วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให$มีและ
เผยแพร%ข$อมูล
ข%าวสารในช%องทาง
ท่ีเป7นการอํานวย
ความสะดวกแก%
ประชาชนได$มีส%วน
ร%วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน$าท่ีของ
องค�กรปกครองส%วน
ท$องถิ่นได$ทุก
ขั้นตอน 

3.1.1.จัดให$มีศูนย�ข$อมูล
ข%าวสารตามกฎหมายว%า
ด$วยข$อมูลข%าวสารของ
ทางราชการ 
(1) โครงการจัดทํา
ค%าบริการพ้ืนท่ีเว็ปไซต�
รายป_และค%าธรรม 
เนียมขือ่โมเมนเนมรายป_ 
เว็ปไซต� ของ เทศบาล
ตําบลหอคํา 
 (2) กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนย�ข$อมูล
ข%าวสารของเทศบาล
ตําบลหอคํา” 
(3) กิจกรรมให$ความรู$ ให$
ความรู$แก%พนักงานส%วน
ตําบลและประชาชน
ท่ัวไป เร่ือง พ.ร.บ. ข$อมูล
ข%าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540” 
(4) โครงการการจัดต้ัง
ศูนย�เรียนรู$ ICT ชุมชน
ของเทศบาลตําบลหอคํา 
  
 

3.1.2.มีการเผยแพร%ข$อมลู
ข%าวสารเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล การ
บริการงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ 
การคํานวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน

 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

มิต ิ ภารกจิตามมติ ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป� ๒๕61 ป� ๒๕62 ป� ๒๕63 ป� ๒๕64 หมายเหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
เป7นไปตามหลักเกณฑ�
วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข$อบังคับท่ีกําหนดให$
องค�กรปกครองส%วน
ท$องถิ่น ต$องเผยแพร%ให$
ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได$ 
(1) กิจกรรม “การ
เผยแพร%ข$อมูลข%าวสาร
ด$านการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพย�สินของ
เทศบาล และการรับเร่ือง
ร$องเรียนเก่ียวกับการเงิน
การคลัง” 
 
3.1.3. มีการปvดประกาศ 
เผยแพร%ข$อมูลข%าวสาร
เก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีเป7นประโยชน�
กับการมีส%วนร%วม
ตรวจสอบของประชาชน                            
(1) กิจกรรมจัดทําแผ%น
พับประชาสัมพันธ�การ
ดําเนินงานขององค�กร 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,500 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,500 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,500 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,500 

 รวมภารกิจตาม 
มิต ิ3.1 

จํานวน  4  กิจกรรม 
          2   โครงการ 

1,500 1,500 1,500 1,500  



๑๔ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

มิต ิ ภารกจิตามมติ ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป� ๒๕61 ป� ๒๕62 ป� ๒๕63 ป� ๒๕64 หมายเหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 3.2 การรับฟ9ง

ความคดิเห็น การ
รับและตอบสนอง
เร่ืองร4องเรียน/
ร4องทกุข1ของ
ประชาชน 
 

3.2.1 มีกระบวนการรับ
ฟ.งความคิดเห็นของ
ประชาชนในการดําเนิน
กิจการตามอํานาจหน$าท่ี
ขององค�กรปกครองส%วน
ท$องถิ่น โดยเฉพาะการ
ดําเนินกิจการท่ีจะมี
ผลกระทบต%อความเป7นอยู% 
และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท$องถิ่น 
(1) กิจกรรมการ
ดําเนินงานศูนย�รับเร่ืองราว
ร$องทุกข�ของเทศบาลตําบล
หอคํา 
 

3.2.2.มีช%องทางให$
ประชาชนในท$องถิ่น
สามารถร$องเรียน/ร$องทุก
ได$โดยสะดวก 
(1) กิจกรรมการรับคํา
ร$องเรียนตามช%องทางต%างๆ  
แจ$งผ%านทางเว็บไซด� แจ$ง
ทางโทรสาร และ
Facebook  
 

3.2.3. มีรายงานหรือแจ$ง
เป7นลายลักษณ�อักษรให$
ประชาชนผู$ร$องเรียน/ร$อง
ทุกข�ทราบถึงการได$รับ
เร่ืองระยะเวลาและผลการ
ดําเนินการเก่ียวกับเร่ือง
ร$องเรียน/ร$องทุกข� 
(1) กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบข$อเท็จจริง
ให$ผู$ร$องเรียน/ร$องทุกข�
รับทราบ 
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0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

0 

 

 รวมภารกิจตาม
มิต ิ3.2 

จํานวน  3  กจิกรรม 
           

0 0 0       0  



๑๕ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

มิต ิ ภารกจิตามมติ ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป� ๒๕61 ป� ๒๕62 ป� ๒๕63 ป� ๒๕64 หมายเหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 3.3 การส-งเสริมให4

ประชาชน 
มีส-วนร-วมบริหาร 
กจิการขององค1กร
ปกครองส-วน
ท4องถิน่ 

3.3.1.ดําเนินการให$
ประชาชนมีส%วนร%วมใน
การจัดทําแผนพัฒนา 
การจัดทํางบประมาณ 
(1) มาตรการแต%งต้ัง
คณะกรรมการการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบล
หอคํา 
(2) กิจกรรมประชุม
ประชาคมหมู%บ$านและ
ประชาคมตําบล ประจําป_ 
(3) กิจกรรมการส%งเสริม
และสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน 
 

3.3.2. ดําเนินการให$
ประชาชนมีส%วนร%วมใน
การจัดหาพัสดุ 
(1) มาตรการแต%งต้ัง
ตัวแทนประชาคมเข$าร%วม
เป7นคณะกรรมการสอบ
ราคาจ$างและ
คณะกรรมการตรวจรับ
งานจ$าง 
(2) มาตรการแต%งต้ัง
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบล
หอคํา 
 

3.3.3.ดําเนินการให$
ประชาชนมีส%วนร%วม
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
(1) โครงการประชาคม
หมู%บ$านและจัดทําแผน
ชุมชน ประจําป_ 2561-
2564 
(2) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล 
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75,000 
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75,000 
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75,000 
 
 
 

0 

 



๑๖ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

มิต ิ ภารกจิตามมติ ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป� ๒๕61 ป� ๒๕62 ป� ๒๕63 ป� ๒๕64 หมายเหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 รวมภารกิจตาม 

มิต ิ3.3 
จํานวน  2  มาตรการ 
          3  กิจกรรม 
          1  โครงการ 

75,000 75,000 75,000 75,000  

 
 
 

รวม มิติที่ 3     10  มาตรการ  
      7    กจิกรรม 
      3   โครงการ 

75,000 75,000 75,000 75,000  

4. การ
เสริมสร4าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏบิตัิ
ราชการของ
องค1กร
ปกครองส-วน
ท4องถ่ิน 

4.1 มีการจดัวาง
ระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ-นดิน
กําหนด 

4.1.1.มีการจัดทําและ
รายงานการจัดทําระบบ
ควบคุมภายในให$ผู$กํากับ
ดูแล 
(1) มาตรการตรวจสอบ
ภายในและการติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
(2) มาตรการแต%งต้ัง
คณะทํางานติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายในของเทศบาลตาํบล
หอคํา  
 
4.1.2.มีการติดตาม
ประเมินระบบควบคุม
ภายใน โดยดําเนินการให$
มีการจัดทําแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงาน
ผลการติดตามการปฏิบติั
ตามแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายในให$ผู$กํากับ
ดูแล 
(1) กิจกรรม จัดทําแบบ
ประเมินความเสี่ยง
รายงานการควบคุม
ภายใน  
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 รวมภารกิจตาม
มิต ิ4.1 

จํานวน  1  กจิกรรม 
           2  มาตรการ 

0 0 0 0  



๑๗ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

มิต ิ ภารกจิตามมติ ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป� ๒๕61 ป� ๒๕62 ป� ๒๕63 ป� ๒๕64 หมายเหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 4.2 การ

สนบัสนุนให4 ภาค
ประชาชนมีส-วน
ร-วมตรวจสอบ
การปฏบิตัหิรือ
การบริหาร
ราชการ ตาม
ช-องทางที่
สามารถ
ดําเนินการได4 

4.2.1.ส%งเสริมให$
ประชาชนมีส%วนร%วม
ตรวจสอบ กํากับดูแลการ
บริหารงานบุคคลเก่ียวกับ
การบรรจุ แต%งต้ัง โอน 
ย$าย ข$าราชการ พนักงาน 
ลูกจ$าง 
(1) มาตรการส%งเสริมให$
ประชาชนมีส%วนร%วม 
ตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุแต%งต้ัง 
การโอน ย$าย 
 
4.2.2.ส%งเสริมให$
ประชาชนมีส%วนร%วม
ตรวจสอบ กํากับดูแลการ
บริหารงบประมาณ การ
รับ-จ%ายเงิน การหา
ประโยชน�จากทรัพย�สิน
ของทางราชการ 
(1) กิจกรรมการมีส%วน
ร%วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การ
จ%าย และการใช$ประโยชน�
ทรัพย�สินของเทศบาล
ตําบลหอคํา 
 

4.2.3.ส%งเสริมให$
ประชาชนมีส%วนร%วม
ตรวจสอบ กํากับดูแล
จัดหาพัสดุ 
(1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซ้ือจัด
จ$างจากตัวแทนชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
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0 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

0 

 

 รวมภารกิจตาม 
มิต ิ4.2 

 
 
 

จํานวน 1 มาตรการ 
         2 กจิกรรม 

0 0 0 0  



๑๘ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

มิต ิ ภารกจิตามมติ ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป� ๒๕61 ป� ๒๕62 ป� ๒๕63 ป� ๒๕64 หมายเหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 4.3 การส%งเสริม

บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท$องถิ่น 

4.3.1.ส%งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท$องถิ่นให$มีความรู$ 
ความเข$าใจการปฏิบัติ
หน$าท่ีให$เป7นไปตาม
กฎหมายระเบียบท่ี
เก่ียวข$องได$กําหนดไว$ 
 (1) กิจกรรมการส%งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท$องถิ่น 
 
4.3.2.ส%งเสริมสมาชิก
สภาท$องถิ่นให$มีบทบาท
ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝlาย
บริหารตามกระบวนการ
และวิธีการท่ีกฎหมาย
ระเบียบท่ีเกี่ยวข$องได$
กําหนดไว$โดยไม%ฝ.กใฝl
ฝlายใด 
(1) กิจกรรมการมีส%วน
ร%วมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลหอคํา 
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0 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 

 รวมภารกิจตาม 
มิต ิ4.3 

 

จํานวน 2 กิจกรรม 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 

 4.4 เสริมพลังการ
มีส%วนร%วมของ
ชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส%วนเพ่ือ
ต%อต$านการ ทุจริต 

4.4.1.ส%งเสริมให$มีการ
ดําเนินการเฝ-าระวังการ
ทุจริต 
(1) มาตรการเฝ-าระวัง
การคอร�รัปชั่นโดยภาค
ประชาชน 
(2) มาตรการส%งเสริม
และพัฒนาเครือข%ายด$าน
การป-องกันการทุจริต 
 

4.4.2.บูรณาการทุกภาค
ส%วนเพ่ือต%อต$านการ
ทุจริต 
 

 
 
 

0 
 
 

0 
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0 
 
 
 
 
 
 

 

 



๑๙ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

มิต ิ ภารกจิตามมติ ิ โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ป� ๒๕61 ป� ๒๕62 ป� ๒๕63 ป� ๒๕64 หมายเหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
(1) กิจกรรมการติดป-าย
ประชาสัมพันธ�กรณีพบ
เห็นการทุจริต 

3,000 3,000 3,000 3,000 

 รวมภารกิจตาม
มิต ิ4.4 

จํานวน 2 มาตรการ 
         1  กจิกรรม 

3,000 3,000 3,000 3,000  

   
รวมมิติที่ 4 

5 มาตรการ  
6  กจิกรรม 

 

3,000 3,000 3,000 3,000  

 
รวมทั้ง 4 มิติ 

19 มาตรการ 
33 กิจกรรม 
7 โครงการ 

200,800 200,800 200,800 200,800  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

ส-วนที่ 3 
 

มิติที่ 1 การสร4างสังคมที่ไม-ทนต-อการทุจริต 
 1.1 การสร4างจิตสํานึกและความตระหนักแก-บุคลากรทั้งข4าราชการเมืองฝOายบริหาร ข4าราชการ
การเมือง ฝOายสภาท4องถิ่น และฝOายประจําขององค1กรปกครองส-วนท4องถิ่น 
 1.1.1 สร4างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน4าที่ให4บงัเกิดประโยชน1
สุขแก-ประชาชนในท4องถิ่น 
 

โครงการที่ 1 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เป7นหลักสําคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต$องมีความสุจริต โปร%งใส และสามารถตรวจสอบได$ รวมท้ังเป7นการเสริมสร$างจิตสํานึก
ในการทํางานและความรับผิดชอบต%อหน$าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต$องมีการส%งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อให$สามารถปฏิบัติงานร%วมกันได$อย%างมีประสิทธิภาพ และนําไปสู%การพัฒนาองค�กรอย%างต%อเนื่อง อีกท้ัง
สามารถแก$ป.ญหาความขัดแย$งภายในองค�กรได$อีกด$วย จากสภาพป.ญหาการทุจริตคอร�รัปชันท่ีเป7นป.ญหาเร้ือรัง
ท่ีมีส%วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเป7นอย%างยิ่งที่จะต$องมีการป-องกันและแก$ไขป.ญหา
การทุจริตคอร�รัปชันอย%างจริงจัง ในสถานการณ�วิกฤติป.ญหาการทุจริตคอร�รัปชันในสังคมไทยดังกล%าว ทุกภาค
ส%วนในสังคมไทยต%างเห็นพ$องตรงกันว%าการท่ีจะทําให$ป.ญหาการคอร�รัปชันลดน$อยลงและหมดไปได$ในที่สุดน้ัน 
ต$องนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช$กับทุกภาคส%วนไม%ว%าจะเป7นภาคส%วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย%างเข$มงวดจริงจัง พร$อมทั้งสร$างทัศนคติใหม%ปลูกจิตสํานึกของคนไทยร%วมต$านภัย
การทุจริต ควบคู%กับการเปลี่ยนแปลงค%านิยมไปในทิศทางที่ไม%เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร�รัปชัน ทั้งนี้ กลไก
การนําหลักธรรมาภิบาล  ซ่ึงประกอบด$วย ความชอบธรรม ความโปร%งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได$ 
ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส%วนร%วมของประชาชนไปเป7นแนวทางในการบริหารจัดการ
น้ัน ปรากฏอยู%ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห%งราชอาณาจักรไทยฉบับป.จจุบัน ซ่ึงได$วางกรอบการนํา
หลักธรรมาภิบาลไปเป7นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน%วยงานองค�กรต%างๆ ของภาครัฐ จึง
นับเป7นการส%งสัญญาณเชิงบวกให$เห็นว%าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนแล$ว แต%อย%างไรก็
ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป7นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน%วยงานหรือ
องค�กรภาครัฐนั้น ป.จจุบันยังคงอยู%บนความหลากหลายในองค�ประกอบหลักของธรรมาภิบาล  ซ่ึงประกอบด$วย
หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร%งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได$  (Accountability)  หลักความมีประสิทธิภาพ  (Efficiency)  และหลักการ มีส% วนร% วม 
(Participation) ดังน้ัน การพิจารณาคัดเลือกนําองค�ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล%าน้ันมาใช$เป7นเครื่องมือ
กลไกในการสร$างมาตรฐานด$านความโปร%งใสสําหรับหน%วยงานหรืองค�กรใดๆ จะต$องคํานึงถึงกรอบเป-าหมาย 
วัตถุประสงค�แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานท่ีหน%วยงานองค�กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร$างระบบบริหารกิจการ
บ$านเมืองและสังคมที่ดีได$ต%อไป 
 ดังนั้น เพื่อประโยชน�ในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลหอคํา เทศบาลตําบลหอคํา จึงจัดทํา
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน 
 



๒๑ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

3. วัตถุประสงค1 
 1. เพื่อให$ผู$บริหารท$องถ่ิน บุคลากรขององค�กรมีความรู$ความเข$าใจในเร่ืองหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม 
 2. เพื่อให$ผู$บริหารท$องถ่ิน บุคลากรมีความรู$ความเข$าใจและให$ความสําคัญกับการป-องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. เพื่อให$ผู$บริหารท$องถ่ิน บุคลากรมีความรู$ความเข$าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนําไปประยุกต�ใช$ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได$ 
 4. เพื่อให$ผู$บริหารท$องถ่ิน บุคลากรสามารถนําองค�ความรู$ต%างๆ ไปประยุกต�ใช$ในการทํางานให$กับ
องค�กรได$อย%างมีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย 
 ผู$บริหารท$องถ่ิน สมาชิกสภาท$องถ่ิน พนักงานส%วนตําบลและพนักงานจ$าง 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหอคํา 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู$บริหารท$องถ่ิน 
 2. มอบงานให$กับผู$รับผิดชอบโครงการ และผู$ท่ีเก่ียวข$อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน%วยงานท่ีเก่ียวข$อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
 4. จัดทํากําหนดการและหัวข$อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให$ผู$บริหารท$องถ่ินทราบ 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 4 ป_ (ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 –  2564) 

8. งบประมาณที่ใช4ในการดําเนินการ 
 ไม%ใช$งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

9. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลหอคํา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 1. ผู$บริหารท$องถ่ิน บุคลากรขององค�กรมีความรู$ความเข$าใจในเร่ืองหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม 
 2. ผู$บริหารท$องถ่ิน บุคลากรมีความรู$ความเข$าใจและให$ความสําคัญกับการป-องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผู$บริหารท$องถ่ิน บุคลากรมีความรู$ความเข$าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไปประยุกต�ใช$ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได$ 
 4. ผู$บริหารท$องถ่ิน บุคลากรสามารถนําองค�ความรู$ต%างๆ ไปประยุกต�ใช$ในการทํางานให$กับองค�กรได$
อย%างมีประสิทธิภาพ 
 



๒๒ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

กิจกรรมที่ 2 
 

1. ช่ือกิจกรรม : การเข$าร%วมเครือข%าย องค�กรปกครองส%วนท$องถ่ิน โปร%งใส หัวใจคุณธรรม  

2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลตําบลหอคํา ได$ทําบันทึกข$อตกลงความร%วมมือ เร่ือง การเป7น “เครือข%าย องค�กร
ปกครองส%วนท$องถ่ิน โปร%งใส หัวใจคุณธรรม” ระหว%าง เทศบาลนครอุดรธานี  เทศบาลตําบลด%านซ$าย เทศบาล
ตําบลนาด$วง สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดบึงกาฬ กับเทศบาลตําบลหอคํา เพื่อส%งเสริมและสนับสนุนให$
สามารถพัฒนาเป7นองค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินต$นแบบ ด$านการป-องกันการทุจริต ตามที่สํานักงาน ป.ป.ช.
กําหนด ทั้งนี้ท้ังสองฝlายจะประสานความร%วมมือระหว%างกัน และจะสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมในการ
ส%งเสริม สนับสนุน ให$มีการจัดทําแผนปฏิบัติการด$านการป-องกันการทุจริตประจําป_ขององค�กรปกครองส%วน
ท$องถ่ิน 

3. วัตถุประสงค1 
 3.1 เพื่อเป7นการรณรงค� ขยายแนวคิดและสร$างจิตใต$สํานึกให$ อปท. มีการบริหารและการทํางานด$วย
ความโปร%งใส 
 3.2 เพื่อเทศบาลตําบลหอคํา มีความเข$มแข็งในการบริหารราชการ เพื่อให$เกิดประโยชน�สุขแก%  
ประชาชน 
 3.3 เพื่อยกระดับมาตรฐานในการป-องกันการทุจริตขององค�กร ส%งเสริมให$มีจิตสาธารณะและการเข$า
มามีส%วนร%วมในกิจกรรมเพื่อขยายเครือข%าย 

4. เปาหมาย 
 คณะผู$บริหาร, สมาชิกสภา, ปลัดเทศบาล, หัวหน$าฝlาย, พนักงานเทศบาลและพนักงานจ$างเทศบาล
ตําบลหอคํา 

5. ระยะเวลา 
 4 ป_  (ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 –  2564) 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1  คณะผู$บริหาร บริหารงานด$วยความโปร%งใส 
 6.2  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ$างทุกคน ปฏิบัติงานด$วยความซ่ือสัตย� สุจริต สามารถตรวจสอบได$ 

7. งบประมาณ 
 ไม%ใช$งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

8. สถานที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหอคํา 

9. ผู4รับผิดชอบ 
 เทศบาลตําบลหอคํา 
 
 



๒๓ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 10.1 การบริหารงานด$วยความโปร%งใส และมีคุณธรรมในการบริหารงาน 
 10.2 ประชาชนได$รับผลประโยชน�อย%างเต็มท่ี 
 10.3 การเข$ามีส%วนร%วมในภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

1.1.2 สร4างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

มาตรการที่ 1 
 

1. ช่ือมาตรการ :  การประกาศใช$ประมวลจริยธรรมของผู$บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและ  
    พนักงานจ$าง ทต.หอคํา 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  แผนบริหารราชการแผ%นดิน (พ.ศ.2555-2558) นโยบายท่ี 8 การบริหารจัดการที่ดีระบุไว$
ว%า 8.1.3 พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของข$าราชการและเจ$าหน$าท่ีของรัฐทุกระดับอย%างต%อเนื่องเพื่อให$มี
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการส%งมอบบริหารสาธารณะโดยจะเน$นการพัฒนาข$าราชการใน
ตําแหน%งท่ีมีความสําคัญต%อยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศและสร$างผู$นําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ
รวมทั้งจะวางมาตรการสําหรับประเมินผล การปฏิบัติงานและจ%ายค%าตอบแทนท่ีเป7นธรรม ตามผลงานเพื่อให$
เกิดขวัญและกําลังใจในการพัฒนาผลงาน และ 8.15 เสริมสร$างมาตรฐานด$านคุณธรรมจริยธรรมให$แก%
ข$าราชการและเจ$าหน$าที่ของรัฐและพัฒนาความโปร%งใสในการปฏิบัติงานของหน%วยงานภาครัฐพร$อมทั้งป-องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข$าราชการและเจ$าหน$าที่ของรัฐอย%างจริงจังเพื่อให$ภาค
ราชการเป7นที่เชื่อถือไว$วางใจแก%ประชาชน  และคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มี
มติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับยุทธศาสตร�การส%งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว$ ๕ ยุทธศาสตร�และ
ยุทธศาสตร�ท่ี ๔ การส%งเสริมคุณธรรม ในองค�กรเพื่อเป7นต$นแบบให$ข$าราชการได$เรียนรู$และปฏิบัติตาม โดยได$
กําหนดแนวทางการส%งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข$าราชการและเจ$าหน$าที่ของรัฐ ตาม
กลุ%มเป-าหมาย ด$วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย และดําเนินการอย%างต%อเน่ืองมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม
ป.จจุบันนโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห%งชาติ ได$กําหนดนโยบายส%งเสริมการบริหารราชการแผ%นดิน
ท่ีมีธรรมาภิบาลและการป-องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการ
บ$านเมืองที่ดี ประกอบกับค%านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ได$แก%  

ข$อ 2 การซ่ือสัตย� เสียสละ อดทน มีอุดมการณ�ในสิ่งดีงามเพื่อส%วนรวม 
ข$อ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย� หวังดีต%อผู$อ่ืน เผื่อแผ%และแบ%งป.น 
ข$อ 11 มีความเข$มแข็งท้ังร%างกายและจิตใจ ไม%ยอมแพ$ต%ออํานาจฝlายตํ่า หรือกิเลศ มี
ความละอาย เกรงกลัวต%อบาป ตามหลักของศาสนา 
ข$อ 12 คํานึงถึงผลประโยชน�ของส%วนรวม  และต%อชาติมากกว%าผลประโยชน�ของตนเอง 

                      เทศบาลตําบลหอคํา ได$จัดทําประมวลจริยธรรมของข$าราชการการเมืองท$องถ่ินฝlายสภา
ท$องถ่ินเทศบาลตําบลหอคํา  ทั้งนี้เพื่อให$ข$าราชการการเมืองท$องถ่ินฝlายสภาท$องถ่ินพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ$าง ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเป7นแบบอย%างที่ดี เป7นศรัทธา เชื่อถือไว$วางใจ ยกย%องและชื่นชมของ
สังคม และประชาชนทั่วไป สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลหอคํา ได$เห็นความสําคัญและความจําเป7นจึงได$จัดทํา
ประกาศประมวลจริยธรรมข้ึน 
 
 

3. วัตถุประสงค1 
3.1 เพื่อกําหนดทิศทางการประพฤติ การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม  
3.2 เพื่อปลูกจิตสํานึกการกระทําท่ีไม%ขัดกันแห%งผลประโยชน� หรือมีผลประโยชน�ทับซ$อน 
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4. เปาหมาย     
  ข$าราชการการเมืองท$องถ่ิน ฝlายสภาท$องถ่ิน พนักงานเทศบาลและพนักงานจ$างเทศบาล
ตําบลหอคํา       
5. สถานที่ดําเนินการ 

เทศบาลตําบลหอคํา  
 

 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 แต%งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงประมวลจริยธรรมข$าราชการหรือเจ$าหน$าท่ี ของเทศบาลตําบลหอคํา 
6.2 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงประมวลจริยธรรมข$าราชการการเมืองท$องถ่ิน ฝlายสภาท$องถ่ิน 

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ$างเทศบาลตาํบลหอคํา 
6.3 ดําเนินการแก$ไขปรับปรุงประมวลจริยธรรมฯ เสนอผู$บริหารเห็นชอบ ลงนาม 
6.4 ประกาศใช$ประมวลจริยธรรมของข$าราชการหรือเจ$าหน$าท่ีเทศบาลตําบลหอคํา 
6.5 สําเนาแจ$งทุกส%วนราชการ ยึดถือปฏิบัติ 

  

7. ระยะเวลาการฝRกอบรม 
4 ป_ (ป_งบประมาณ 2561-2564) 

 

8. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดเทศบาลตาํบลหอคํา 

 
 

9. ผลที่คาดว-าจะได4รับ 
 ประกาศใช$ประมวลจริยธรรมของข$าราชการการเมืองท$องถ่ิน ฝlายสภาท$องถ่ิน พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ$างเทศบาลตําบลหอคํา       
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1.1.3 สร4างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม-กระทําการอันเป<นการขัดกันแห-งผลประโยชน1หรือ
การมีผลประโยชน1ทับซ4อน 

กิจกรรมที่ 1 
 

1. ช่ือกิจกรรม : กิจกรรมให$ความรู$ผลประโยชน�ทับซ$อนให$กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ$างของ 
  เทศบาลตําบลหอคํา 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด$วยสถานการณ�หรือารกระทําของบุคคลมีผลประโยชน�ส%วนตนเข$ามาเก่ียวข$องจนส%งผลกระทบต%อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน$าที่ในตําแหน%ง การกระทําดังกล%าวอาจเกิดข้ึนโดยรู$ตัวหรือไม%รู$ตัว ทั้งเจตนาหรือไม%
เจตนาหรือหรือบางเร่ืองเป7นการปฏิบัติสืบต%อกันมาจนไม%เห็นว%าจะเป7นสิ่งผิดแต%อย%างใด พฤติกรรมเหล%าน้ีเป7น
การกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจ$าหน$าท่ีของรัฐท่ีต$องคํานึงถึงผลประโยชน�สาธารณะ (ประโยชน�ของ
ส%วนรวม) แต%กลับตัดสินใจปฏิบัติหน$าท่ีโดยคํานึงถึงประโยชน�ของตนเองหรือพวกพ$อง 
 “ผลประโยชน�ทับซ$อน” หมายถึง สถานการณ�ที่เจ$าหน$าที่ของรัฐมีผลประโยชน�ส%วนตนอยู% และมีการ
ใช$อิทธิพลตามอํานาจหน$า ท่ีละความรับผิดชอบเพื่อให$เกิดประโยชน�ส%วนตัว โดยก%อให$เกิดผลเสียต%อ
ผลประโยชน�ส%วนรวม ผลประโยชน�   ทับซ$อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม%จํากัดอยู%ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย�สิน
เท%าน้ัน แต%รวมถึงผลประโยชน�อ่ืนๆ ท่ีไม%ใช%รูปตัวเงินหรือทรัพย�สินก็ได$ อาทิการแต%งตั้งพรรคพวกเข$าไปดํารง
ตําแหน%งในองค�กรต%างๆ ทั้งในหน%วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผู$มีอํานาจที่
ตัดสินใจให$ญาติพี่น$องหรือบริษัทที่ตนมีส%วนได$ส%วนเสียได$รับสัมปทานหรือผลประโยชน�จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย$งกันระหว%างผลประโยชน�ส%วนตนและผลประโยชน�ส%วนรวม ซ่ึงใน
ป_งบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน%วยงานภาครัฐทุกหน%วยงานต$องเข$ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร%งใสในการดําเนินงานของหน%วยงานภาครัฐ โดยกําหนดให$หน%วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องค�กร เพื่อให$ความรู$เรื่องการป-องกันผลประโยชน�ทับซ$อนแก%เจ$าหน$าท่ี เพื่อป-องกันผลประโยชน�ทับซ$อน 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลหอคํา จึงได$จัดกิจกรรมให$ความรู$ ความเข$าใจการป-องกันผลประโยชน�ทับซ$อน         
แก%บุคลากรในเทศบาลตําบลหอคํา  เพื่อป-องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได$จัดกิจกรรมป-องกัน
ผลประโยชน�ทับซ$อน ผ%านการประชุมผู$บริหารกับพนักงานเทศบาล เพื่อให$พนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือ
ระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป7นเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพื่อไม%ให$เกิดผลประโยชน�
ทับซ$อน 

3. วัตถุประสงค1 
 3.1 เพื่อให$ความรู$ ความเข$าใจแก%พนักงานเทศบาล พนักงานจ$างเก่ียวกับการป-องกันผลประโยชน�ทับ
ซ$อน 
 3.2 เพื่อเสริมสร$างพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปร%งใสของข$าราชการและเจ$าหน$าที่ของ
เทศบาลตําบลหอคํา 
 3.3 เพื่อเสริมสร$างให$ข$าราชการและเจ$าหน$าที่ของเทศบาลตําบลหอคํา มีจิตสํานึก ค%านิยม และ
วัฒนธรรมเร่ืองความซ่ือสัตย� สุจริต มุ%งม่ันทํางานอย%างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง ส%งผลให$หน%วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร�รัปชัน มุ%งสู%การเป7นข$าราชการท$องถ่ินไทยใสสะอาด 
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4. เปาหมาย 
 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ$างเทศบาลตําบลหอคํา 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหอคํา 

6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดประชุมประจําเดือน และให$ความรู$เรื่องผลประโยชน�ทับซ$อน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ป_ (ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 –  2564) 

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
 ไม%ใช$งบประมาณ 
 
9. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลหอคํา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ$างมีความเข$าใจเรื่องผลประโยชน�ทับซ$อน 
 ผลลัพธ1 
 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ$างมีความรู$เก่ียวกับผลประโยชน�ทับซ$อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม%ยุ%งเก่ียวกับผลประโยชน�ทับซ$อน 
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1.2 การสร4างจิตสํานึกและความตระหนักแก-ประชาชนทุกภาคส-วนในท4องถิ่น 
 1.2.1  การต-อต4านการทุจริต 

มาตรการที่ 1 
1. ช่ือมาตรการ “ประกาศเจตจํานงต%อต$านการทุจริตของผู$บริหารเทศบาลตําบลหอคํา” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได$จัดทํายุทธศาสตร�ชาติว%าด$วยการป-องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล$ว 3 
ฉบับ ป.จจุบันที่ใช$อยู%เป7นฉบับที่ 3 เริ่มจากป_ พ.ศ. 2560 จนถึงป_ พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ%งสู%การเป7นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป7นสังคมมิติใหม%ที่ประชาชนไม%เพิกเฉยต%อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได$รับ
ความร%วมมือจากฝlายการเมือง หน%วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ�รักษาผลประโยชน�ของชาติ
และประชาชนเพื่อให$ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด$านความโปร%งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน� “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต$านทุจริต” มีเป-าหมายหลักเพื่อให$ประเทศไทยได$รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู$การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม%น$อยกว%าร$อยละ 50 ในป_ พ.ศ. 
2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได$นั้น การบริหารงานภาครัฐต$องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจ$าหน$าที่
ของรัฐและประชาชนต$องมีพฤติกรรมแตกต%างจากท่ีเป7นอยู%ในป.จจุบัน ไม%ใช$ตําแหน%งหน$าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได$กําหนดยุทธศาสตร�การดําเนินงานออกเป7น 6 ยุทธศาสตร� ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 1 สร$างสังคมที่ไม%ทนต%อการทุจริต 

ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต%อต$านการทุจริต 
ยุทธศาสตร�ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร�ท่ี 4 พัฒนาระบบป-องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร�ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร�ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู$การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินเป7นหน%วยงานของรัฐภายใต$โครงสร$างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุ%งเน$นการกระจายอํานาจจากส%วนกลางลงสู%ท$องถ่ินและเป7นกลไกหน่ึง
ในการส%งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป7นหน%วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน�ของประชาชนในท$องถ่ิน การพัฒนาองค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินให$เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต$องให$ความเป7นอิสระแก%องค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินโดยยึดหลักแห%งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ�ของประชาชนในท$องถ่ิน และส%งเสริมให$องค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินเป7นหน%วยงานหลักในการจัดทํา
บริการสาธารณะ รวมท้ังมีส%วนร%วมในการตัดสินใจแก$ไขป.ญหาในระดับพื้นที่ ส%วนการกํากับดูแลองค�กร
ปกครองส%วนท$องถ่ินจะทําได$เท%าที่จําเป7นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต$องเป7นไปเพื่อการคุ$มครองประโยชน�
ของประชาชนในท$องถ่ิน 

ท้ังน้ี ต$องยอมรับว%าป.ญหาการทุจริตในองค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินเป7นเร่ืองที่มีคําครหา ท่ีได$สร$าง
ความขมข่ืนใจให$แก%คนทํางานในองค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินมาเป7นเวลาช$านาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนของ
องค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินประกอบกับมีป.จจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซ่ือสัตย�สุจริต ของคนทํางานราชการส%วนท$องถ่ินส%วนให$เหือดหายไป และหากจะว%ากันไปแล$ว เร่ืองในทํานอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหน%วยงานราชการอ่ืนได$เช%นเดียวกัน เพียงแต%คนทํางานในองค�กร
ปกครองส%วนท$องถ่ินมีจํานวนมาก และมากกว%าคนทํางานในหน%วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป7นไปได$
สูงที่คนทํางานในท$องถ่ิน อาจต$องถูกครหาในเรื่องการใช$อํานาจหน$าที่โดยมิชอบมากกว%า  



๒๙ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

แม$ว%าโอกาสหรือช%องทางที่คนทํางานในท$องถ่ินจะใช$อํานาจให$ออกนอกลู%นอกทาง จะมีได$ไม%มาก
เท%ากับที่คนทํางานในหน%วยงานราชการอ่ืน และมูลค%าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองค�กรปกครอง
ส%วนท$องถ่ินได$ก%อให$เกิดข้ึนก็อาจเป7นแค%เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค�กร
ปกครองส%วนท$องถ่ิน 
 ดังนั้น จึงมีความจําเป7นท่ีผู$บริหารองค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินต$องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต%อต$านการทุจริตอย%างเห็นชัดเป7นรูปธรรม ด$วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริต  ส%งเสริมให$องค�กร
ปกครองส%วนท$องถ่ินบริหารงานด$วยความโปร%งใส มีความเข$มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ$านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน�สุขแก%ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ป-องกันการทุจริตขององค�กรตนเองต%อไปให$ครอบคลุมพื้นที่ท่ัวประเทศต%อไป  
 
3. วัตถุประสงค1 
 เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต%อต$านการทุจริต  ของผู$บริหารองค�การบริหารส%วนตําบล    
ปlาบอน  ด$วยการจัดทําแผนป-องกันการทุจริตในองค�กรท่ีบริหาร 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจํานงการต%อต$านการทุจริตของผู$บริหาร อย%างน$อย  1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต%อต$านการทุจริตของผู$บริหารต%อสาธารณะชน อย%างน$อย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริตขององค�กรปกครองส%วนท$องถ่ิน 4 ป_ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหอคํา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต%อต$านการทุจริตของผู$บริหารเทศบาลตําบลหอคํา 
 6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริต 
 6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใช$แผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริต 
 6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการดาํเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป_ (ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 –  2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ใช$งบประมาณ 

9. ผู4รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลหอคํา 
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10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ1 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจํานงการต%อต$านการทุจริตของผู$บริหาร อย%างน$อย  1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจาํนงการต%อต$านการทุจริตของผู$บริหารต%อสาธารณะชน อย%างน$อย  
1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริตขององค�กรปกครองส%วนท$องถ่ิน 4 ป_ จํานวน 1 ชุด
 10.2 ผลลัพธ1 
  - การบริหารราชการของเทศบาลตาํบลหอคํามีความโปร%งใส สามารถป-องกันการทุจริตของ
บุคลากรองค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินได$ 
  - ลดข$อร$องเรียนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหอคํา 
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กิจกรรมที่ 2  
  
1. ช่ือกิจกรรม : การจัดทําป-ายรณรงค�ต%อต$านการทุจริตคอรัปชั่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ป.ญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหน%วยงานภาครัฐได$ส%งผลเสียหายกับประเทศชาติอย%างมาก  เพื่อให$การ

ขับเคลื่อนการป-องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเป7นไปอย%างประสิทธิภาพ  เพื่อเป7นเคร่ืองมือรณรงค�ให$
บุคลากรของส%วนราชการต%างๆ ภายในจังหวัด มีคุณธรรม จริยธรรม และมีธรรมาธิบาล ในการปฏิบัติราชการ
ให$แก%องค�กรและประชาชน รวมถึงการป-องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ$าหน$าท่ีของรัฐ  

ทางเทศบาลตําบลหอคํา จึงได$ดําเนินจัดทําป-ายรณรงค�การต%อต$านการทุจริต คอร�รัปชั่น เพื่อให$
เจ$าหน$าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป ได$ตระหนักและนําไปเป7นแบบอย%างสําหรับการนําไปปฏิบัติในหน$าที่ 

3. วัตถุประสงค1 
 3.1 เพื่อแสดงเจตนารมณ�ในการแก$ไขป.ญหาการทุจริต 
 3.2 เพื่อประชาสัมพันธ�ให$ประชาชนทั่วไปได$รับทราบอย%างท่ัวถึง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล, พนักงานจ$างและประชาชนในพื้นท่ีตําบลหอคํา 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหอคํา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดทําป-ายประชาสัมพันธ� 
 6.2 ปvดประกาศประชาสัมพันธ�    

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป_ (ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 –  2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ได$ใช$งบประมาณ 

9. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลหอคํา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 10.1 จํานวนเรื่องร$องเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
 10.2 นําเรื่องที่ได$รับการร$องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก$ไข 
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กิจกรรมที่ 3 
1. ช่ือกิจกรรม : การจัดทําแผ%นพับประชาสัมพันธ�เก่ียวกับภาษีท$องถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กองคลัง ฝlายจัดเก็บรายได$ มีหน$าท่ีเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค%าธรรมเนียมต%างๆ และรายได$อ่ืนๆ 
ของเทศบาลตําบลหอคํา รวมถึงการสืบเสาะหาแหล%งท่ีมาของรายได$ เพื่อให$เทศบาลฯ มีรายได$เพียงพอกับการ
ดําเนินการในด$านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการด$านต%างๆ จึงจําเป7นที่จะต$องมีความพร$อมในการดําเนินการ
เร%งรัดและจัดเก็บรายได$ ตลอดจนสร$างความเข$าใจอันดีให$เกิดแก%ประชาชนให$ตระหนักถึงหน$าที่ที่ต$องเสียภาษี 
และการมีส%วนร%วมในการพัฒนาท$องถ่ิน  

 ดังนั้นเพื่อให$ประชาชนในท$องถ่ินได$ทราบถึงวิธีการ และข้ันตอนชําระภาษีแต%ละประเภทกอปรกับได$
ตระหนักถึงหน$าท่ีที่ต$องเสียภาษีและการได$มีส%วนร%วมในการบริหารจัดการท$องถ่ิน ตลอดจนเกิดประโยชน�สูงสุด
แก%ประชาชนอย%างเป7นรูปธรรมและสอดคล$องกับนโยบายของภาครัฐบาล กองคลังฝlายจัดเก็บรายได$ จึงได$
จัดทําแผ%นพับประชาสัมพันธ�เก่ียวกับภาษีท$องถ่ิน 

3. วัตถุประสงค1 
 3.1 เพื่อประชาสัมพันธ�เผยแพร%ความรู$ และสร$างความเข$าใจอันดีให$แก%ประชาชน ผู$มีหน$าท่ีเสียภาษี
 3.2 เพื่อให$สามารถดําเนินการเร%งรัด และจัดเก็บรายได$ให$เป7นไปอย%างมีประสิทธิภาพ บังเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 
 3.3 เพื่อเป7นการอํานวยความสะดวก และสร$างให$ประชาชนผู$มีหน$าที่เสียภาษีได$ทราบข้ันตอนการ
ชําระภาษีทุกประเภท 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทําแผ%นพับประชาสัมพันธ�เก่ียวกับภาษีท$องถ่ิน  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  กองคลัง ฝlายจัดเก็บรายได$ เทศบาลตําบลหอคํา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1  รวบรวมข$อมูลราบละเอียดเก่ียวกับภาษีทุกประเภท และข้ันตอนการชําระภาษีประเภทต%างๆ 
 6.2  ออกรูปแบบแผ%นพับประชาสัมพันธ�เก่ียวกับภาษีทุกประเภทและดําเนินการจัดทําแผ%นพับ 
 6.3  แจกจ%ายให$ประชาชนผู$มีหน$าที่เสียภาษี  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป_ (ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 –  2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ได$ใช$งบประมาณ 

9. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง ฝlายจัดเก็บรายได$ เทศบาลตําบลหอคํา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1                                                                                                  
 ร$อยละ 82 ของความพึงพอใจผู$รับบริการ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

โครงการที่ 3   

1. ช่ือโครงการ : ออกเก็บภาษีเคลื่อนที่ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การท่ีรัฐบาลมีนโยบายให$องค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินมีรายได$เป7นของตัวเอง และให$มีอํานาจตาม
กฎหมายพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให$แก%องค�กรปกครองส%วนท$องถ่ิน พ.ศ.
2542 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก$ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2552 ได$กําหนดให$องค�กรปกครองส%วน
ท$องถ่ิน มีรายได$จากการเก็บภาษีบํารุงท$องที่ ภาษีป-าย ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เป7นต$น  

 ดังนั้นเทศบาลตําบลหอคํา  ในฐานะเป7นองค�กรปกครองส%วนท$องถ่ิน มีหน$าท่ีในการจัดเก็บภาษีภายใน
เขตตําบลท่ีรับผิดชอบ  จึงได$จัดทําโครงการออกเก็บภาษีเคลื่อนที่ข้ึน เพื่อเป7นไปตามเจตนารมณ�แห%งกฎหมาย
และนโยบายของรัฐบาล  

3. วัตถุประสงค1 
 3.1 เพื่อเป7นการให$บริการประชาชนในการจัดเก็บภาษี 
 3.2 เพื่อให$ประชาชนได$รับความสะดวกในการชําระภาษี  
 3.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได$ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนผู$มีหน$าที่ต$องชําระภาษีทุกคนในเขตตําบลหอคํา ท้ัง 14 หมู%บ$าน  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 จํานวน 14 หมู%บ$านในเขตตําบลหอคํา  

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1  ประสานกํานัน ,ผู$ใหญ%บ$าน แจ$งให$ประชาชนในหมู%บ$านทราบก%อนล%วงหน$า  
 6.2  เจ$าหน$าที่ออกให$บริการถึงหมู%บ$าน ในเขตตําบลหอคํา จํานวน 14 หมู%บ$าน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป_ (ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 –  2564) (ช%วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ� ของทุกป_) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหอคํา จํานวน 10,000 บาท  รายละเอียดดังนี้ 
  1. ค%าป-ายประชาสัมพันธ�โครงการฯ พร$อมค%าติดตั้ง จํานวน 5,000 บาท 
  2. ค%าวัสดุและอุปกรณ�    จํานวน 2,000 บาท 
  3. ค%าวัสดุเชื้อเพลิงและหล%อลื่น   จํานวน 3,000 บาท 

9. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง ฝlายจัดเก็บรายได$ เทศบาลตําบลหอคํา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 -ประชาชนได$รับความสะดวกมากข้ึน 
 -เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได$ 



๓๔ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

1.2.2.ในการรักษาประโยชน1สาธารณะ  
โครงการที่ 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการบํารุงรักษาปlาสิ่งแวดล$อม 
  
2. หลักการและเหตุผล 

 ป.จจุบันทรัพยากรปlาไม$ของประเทศมีจํานวนลดน$อยลง ซ่ึงส%งผลกระทบต%อธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม 
และวิถีชีวิตความเป7นอยู%ของประชาชน ก%อให$เกิดป.ญหาภาวะโลกร$อน ซ่ึงเป7นป.ญหาสําคัญที่ส%งผลกระทบต%อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับ ท$องถ่ิน ภูมิภาคและระดับประทศ การอนุรักษ�ทรัพยากรปlาไม$ สามารถ
ช%วยให$ธรรมชาติมามีความสมดุลเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งเป7นการลดภาวะโลกร$อน   
 เทศบาลตําบลหอคํา ตระหนังถึงความสําคัญ เก่ียวกับป.ญหาภาวะโลกร$อนและการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม ดังนั้น เทศบาลตําบลหอคํา ได$จัดทําโครงการบํารุงรักษาปlาส่ิงแวดล$อมข้ึน  
 
3.  วัตถุประสงค1                         

3.1  เพื่อปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ�และหวงแหนทรัพยากรปlาไม$ 
3.2  เพื่อสร$างกระบวนการมีส%วนร%วมด$านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล$อมทั้งบรรเทา

ป.ญหาสภาวะโลกร$อนในพื้นที่ 
3.3  เพื่อเป7นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ$าพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ�

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
3. กลุ-มเปาหมาย                  

พนักงานเทศบาล พนักงานจ$างเทศบาลตําบลหอคําและประชาชนในพื้นท่ี    
 

4. วิธีการดําเนินการ 
4.1 ประชาสัมพันธ� การอนุรักษ�ทรัพยากรปlาไม$ และการดูแลรักษาปlาสิ่งแวดล$อม 
4.2 การตัดหญ$าออกจากต$นไม$ การจัดซ้ือปุ�ยชีวภาพในการบํารุงรักษาปlาไม$  

  
5. ระยะเวลาดําเนินการ    
 4 ป_ (ป_งบประมาณ 2561-2564) 

   
6. สถานที่ดําเนินการ 
           เทศบาลตําบลหอคํา 
  
7. งบประมาณดําเนินการ 
          ใช$งบประมาณของเทศบาลตําบลหอคํา  10,000.- บาท 
 
8. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
           สํานักงานปลัด เทศบาลตาํบลหอคํา 
  



๓๕ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

9. ผลที่คาดว-าจะได4รับ                                    
9.1 เยาชนและประชาชนได$รับรู$ถึงสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร$อนและผลกระทบต%อคุณภาพชีวิต

ของประชาชน 
9.2 เกิดกระบวนการมีส%วนร%วมด$านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อมท้ังบรรเทาป.ญหา

สภาวะโลกร$อนในพื้นท่ี 
9.3 เยาวชนและประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ�และหวงแหนทรัพยากรปlาไม$ 
9.4 เป7นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ$าพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ�

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

โครงการที่ 2 
1. ช่ือโครงการ : โครงการคัดแยกขยะ ขยะไม%สวย ช%วยสร$างรายได$ พฒันาสู%สังคม สร$างความม่ันคงให$ครอบครัว 
  
2. หลักการและเหตุผล 
 ป.ญหาขยะล$นเมือง และป.ญหาสิ่งแวดล$อมทําให$เกิดมลภาวะในด$านต%างๆ ที่มาพร$อมกับการพัฒนาความ
เจริญเติบโตของท$องถ่ิน และนับวันจะสะสมและทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ ซ่ึงกลายเป7นป.ญหาที่องค�กร
ปกครองส%วนท$องถ่ิน ผู$นําชุมชนและประชาชนในท$องถ่ิน จะต$องรีบหาทางแก$ไขป.ญหาดังกล%าว ซ่ึงป.ญหา
ดังกล%าว ได$ส%งผลทําให$เกิดภาวะโลกร$อนเริ่มทวีความรุนแรงข้ึน แล$วป.จจัยท่ีส%งผลกระทบต%อป.ญหาดังกล%าว คือ
การที่ประชาชนมีการใช$ชีวิตที่สะดวกสบายข้ึน ซ่ึงเป7นสาเหตุทําให$ปริมาณขยะเพิ่มข้ึนอย%างรวดเร็ว ทั้งนี้การ
ผลิตและการกําจัดวัสดุที่ใช$สําหรับบรรจุหีบห%อ รวมไปถึงวัสดุเหลือใช$ วัสดุบรรจุภัณฑ�สําหรับใส%อาหารมี
ความสําคัญและจําเป7นทําให$มีวัสดุประเภทพลาสติกเกิดข้ึนมากมาย มีความหลากหลายอยู%ท่ัวไปในท$องตลาด 
ถุงพลาสติกทําให$ เ กิดความสะดวกมากข้ึน ท้ังต%อผู$ขายและผู$ ซ้ือ ในขณะเดียวกันในตัวอําเภอได$ มี
ห$างสรรพสินค$าขนาดใหญ%เกิดข้ึนหลายแห%ง โดยเน$นบรรจุภัณฑ�ที่สวยงาม ลุกค$าเม่ือมาจับจ%ายใช$สอยก็จะนํา
ของท่ีซ้ือกลับบ$าน ซ่ึงไม%ได$มีแค%ตัวผลิตภัณฑ�เท%าน้ัน หากยังพ%วงเอาขยะกลับบ$านอีกเป7นจํานวนมาก เป7น
สาเหตุทําให$เกิดมลภาวะโลกร$อนในป.จจุบัน ทั้งนี้การเพิ่มข้ึนของปริมาณขยะส%งผลกระทบต%อสุขภาพอนามัย
ของประชาชนที่อาศัยอยู%ในสภาพแวดล$อมที่ไม%สะอาด มีมลพิษก็จะส%งผลให$เกิดการเจ็บปlวยได$ง%าย 
 ป.จจัยดังกล%าวข$างต$น ทําให$ป.ญหาเร่ืองการจัดการขยะยากท่ีจะควบคุมได$แม$แต%ท$องถ่ินก็ไม%สามารถทํา
อะไรเว$นแต%ประชาชนผู$บริโภคจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากป.ญหาดังกล%าวข$างต$น ดังน้ัน เทศบาลตําบล
หอคํา ได$เล$งเห็นความสําคัญของป.ญหาขยะ และภาวะมลพิษที่เกิดข้ึนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของตําบลหอคํา 
14 หมู%บ$าน จึงได$จัดโครงการขยะไม%สวย ช%วยสร$างรายได$ พัฒนาสู%สังคม สร$างความม่ันคงให$ครอบครัว 
เทศบาลตําบลหอคํา 

 
3.  วัตถุประสงค1                         
 3.๑ เพื่อรณรงค�สร$างจิตสํานึกให$กับประชาชนในการคัดแยกขยะก%อนท้ิงและตระหนักถึงความสําคัญ
ของป.ญหาขยะ และการเกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล$อม  
 3.๒ เพื่อส%งเสริมให$มีการคัดแยกขยะก%อนทิ้งตั้งแต%ต$นทาง (ครัวเรือน) 
  3.๓ เพื่อส%งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส%วนร%วมของชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชน 
 3.4 เพื่อสร$างรายได$ให$กับครัวเรือนในชุมชน 
 3.5 เพื่อเสริมสร$างความเข$มแข็งให$แก%ครัวเรือนและชุมชนให$อยู%ในสิ่งแวดล$อมท่ีดี ห%างไกลมลพิษ  
3. กลุ-มเปาหมาย                  

 ครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบลหอคํา จํานวน 14 หมู%บ$าน  
 

4. วิธีการดําเนินการ 
 4.1 จัดทําโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาอนุมัติ 
 4.2 ศึกษาดูงานที่ดําเนินการเก่ียวกับธนาคารขยะ/การจัดการเรื่องขยะ 
 4.3 ติดต%อประสานงานกับผู$นําชุมชน กลุ%มเป-าหมายในหมู%บ$านและวิทยากร 



๓๗ 
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 4.4 จัดประชุมกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลฯ เพื่อร%างระเบียบของโครงการ และขอสนับสนุนวัสดุที่
ใช$ในโครงการบางส%วนจากกรมส%งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล$อม เช%น สมุดสมาชิก สมุดคู%ฝาก สมุดคุมลูกหนี้ สมุด
เงินสดรับ ฯลฯ  

4.5 ดําเนินกรประชาสัมพันธ�การรับสมัครสมาชิก และระเบียบของโครงการ 
4.6 รับสมัครสมาชิก/จัดตั้งธนาคารขยะ 
4.7 จ$างเหมาบริการรถขนขยะไปขาย/ผู$คัดแยกขยะ/ดําเนินการตามโครงการ 
4.8 ติดตามประเมินผลโครงการและรายงานผลการดาํเนนิงาน 

  
5. ระยะเวลาดําเนินการ    
 4 ป_ (ป_งบประมาณ 2561-2564)  

   
6. สถานที่ดําเนินงาน 
           เขตพื้นท่ีตําบลหอคํา จาํนวน 14 หมู%บ$าน 
  
7. งบประมาณดําเนินการ 
          ใช$งบประมาณของเทศบาลตําบลหอคํา  50,000.-บาท 

 
8. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
           กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล$อม  เทศบาลตําบลหอคํา 
  
9. ผลที่คาดว-าจะได4รับ                                    
 9.๑  ประชาชนมีส%วนร%วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
 9.๒  ปริมาณขยะมีจํานวนลดลง  
 9.๓  ประชาชนมีรายได$จากการขายขยะ 
 9.4 ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลหอคําสะอาดและเป7นชุมชนน%าอยู%อย%างยั่งยืน 
 
10. การติดตามและประเมินผล 
 10.1  มีผู$นําชุมชนในการรณรงค�คัดแยกขยะก%อนท้ิงและปฏิบัติตนเป7นแบบอย%าง 
 10.2  มีการคัดแยกขยะก%อนทิ้งตั้งแต%ต$นทาง (ภายในครัวเรือน) 
 10.3  มีการสร$างรายได$ให$แก%ครัวเรือนและชุมชน 
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กิจกรรมที่ 3 
1. ช่ือกิจกรรม : สร$างวินัย สร$างบึงกาฬ โดยเทศบาลตาํบลหอคําร%วมกับประชาชนชาวตาํบลหอคําร%วมกันทํา 
 ความสะอาดสถานท่ีสาธารณะเก็บขยะริมถนน 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด$วยป.จจุบันรัฐบาลได$มีนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ด$วยการลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยต$นทาง และจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย�รวม โดยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมแบบผสมผสานเน$นการ
แปรรูปเป7นพลังงานหรือทําให$เกิดประโยชน�สูงสุดสําหรับการลดปริมาณขยะและการคัดแยกขยะของชุมชนใน 
ท$องถ่ินนั้น องค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินสามารถบริหารจัดการได$ด$วยศักยภาพของแต%ละท$องถ่ินภายใต$ข$อจํากัด
ด$านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ� สถานการณ�คลัง และความร%วมมือของคนในชุมชน โดยรัฐบาลได$มอบหมายให$
กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร%วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อมในการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
“ประเทศไทยไร$ขยะ” ตามแนวทาง ประชารัฐ ระยะที่ 1 เพื่อให$คนในท$องถ่ินได$ร%วมมือกันรักษาความสะอาด 
ความเป7นระเบียบเรียบร$อยในชุมชน ที่สาธารณะ ถนนสายหลัก สายรอง โดยใช$หลักการ 3RS คือการใช$น$อย 
ใช$ซ้ํา และนํากลับมาใช$ใหม% เป-าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวม 
 ในการดําเนินการแก$ไขป.ญหาขยะมูลฝอยให$บรรลุเป-าหมาย จําต$องได$รับความร%วมมือจากทุกภาคส%วน
ท้ังหน%วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จึงจะสามารถลดปริมาณขยะลงได$ เทศบาลตําบลหอคําเป7น
หน%วยงานของรัฐที่อยู%ใกล$ชิดกับประชาชนมากที่สุด และมีอํานาจหน$าที่ในการบริหารจัดบริการสาธารณะให$แก%
ประชาชนในท$องถ่ิน รวมทั้งเรื่องการรักษาความสะอาด และความเป7นระเบียบเรียบร$อยของบ$านเมือง การ
ดูแลรักษาความสะอาดตามถนนสายหลัก สายรอง และท่ีสาธารณะในชุมชน จึงเป7นบริการสาธารณะด$านการ
บริหารจัดการขยะในเบื้องต$นของเทศบาลตําบลหอคํา กอปรกับกระทรวงมหาดไทยได$แจ$งแนวทางทางการ
ปฏิบัติด$านการบริหารจัดการขยะชุมชน “จังหวัดสะอาด” และจังหวัดบึงกาฬได$มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร�
การพัฒนาจังหวัด ด$านการพัฒนาการท%องเท่ียว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม อย%างมี
คุณภาพและยั่งยืน ดังนั้น การดูแลรักษาความสะอาด และความเป7นระเบียบเรียบร$อยของบ$านเมือง จึงเป7น
การส%งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวีด เพื่อบรรลุวิสัยทัศน� “สังคมม่ันคง เศรษฐกิจม่ันค่ัง 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล$อมสมดุลยั่งยืน” และเป7นการดําเนินการต%อยอดนโยบายของจังหวัด “สร$าง
วินัย สร$างบึงกาฬ”  
 
3. วัตถุประสงค1 
 3.1  เพื่อให$คณะผู$บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ$างและประชาชนเทศบาลตําบล 
หอคําร%วมกันสนับสนุนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร�พัฒนาจังหวัดด$านการพัฒนาการท%องเท่ียว การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อมอย%างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยมีการบูรณาการร%วมกับจังหวัดและระหว%าง
องค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินด$วยกัน ผู$บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ$าง ผู$แทนชุมชน
และข$าราชการในเขตตําบลหอคํา ได$เข$าใจบทบาทอํานาจหน$าที่ในการบริหารงานของเทศบาล 
 3.2  เพื่อให$ถนนสายหลัก สายรอง และที่สาธารณะชุมชน ในพื้นที่ของเทศบาลตําบลหอคําแต%ละแห%ง
มีความสะอาดเรียบร$อย 
 3.3  เพื่อรณรงค�และสร$างจิตสํานึกให$แก%ประชาชนได$ตระหนักร%วมกันรักษาความสะอาดและการงด
ท้ิงขยะลงในที่สาธารณะ 
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4. วิธีการดําเนินการ 
  4.1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล$อม จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากนายกเทศมนตรีตําบลหอคํา 
 4.2 ประชาสัมพันธ�การจัดเก็บขยะให$ทุกหมู%บ$าน  
 4.3 คณะผู$บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ$างและประชาชนเทศบาลตําบลหอคํา
ดําเนินการโครงการที่ได$รับอนุมัติ โดยจดหน%วยเคลื่อนที่เร็วจัดเก็บขยะและกิจกรรมรณรงค�ปลูกจิตสํานึกให$กับ
ประชาชน รายงานผลโดยภาพถ%ายให$จังหวัดทราบทุกวันท่ี 5 ของเดือน 
 
5. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ได$ใช$งบประมาณ 
 
6. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล$อม เทศบาลตําบลหอคํา 
 
7. ผลที่คาดว-าจะได4รับ 
 7.1  เทศบาลตําบลหอคํา มีความสะอาดและเป7นระเบียบเรียบร$อยเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะถนนสาย
หลักสายรอง และท่ีสาธารณะชุมชน 
 7.2  เทศบาลตําบลหอคํา สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด ด$านการพัฒนาการ
ท%องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อมอย%างมีคุณภาพและยั่งยืน ตามวิสัยทัศน�ท่ีวางไว$ 
 7.3  ประชาชนมีจิตสํานึกในการร%วมกันรักษาความสะอาดตามถนน ชุมชน และที่สาธารณะ 
 
8. การประเมินผล 
 ประเมินตามตัวชีวัด (KPI) รายเดือนและรายป_ 
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กิจกรรมที่ 4 
1. ช่ือกิจกรรม : กิจกรรมศูนย�เรียนรู$ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม%ประจาํตาํบล 
 
2. หลักการและเหตุผล 
   ป.จจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาด$านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองเป7นไปอย%างรวดเร็ว 
การพัฒนาความเจริญด$านการสื่อสารและเทคโนโลยีซึ่งส%งผลกระทบต%อสังคมโดยภาพรวม เป7นสังคมวัตถุนิยม 
เน$นการตอบสนองความต$องการทางด$านวัตถุ และเงิน เป7นหลัก ขาดการพัฒนาทางด$านจิตใจ ให$รู$เท%าทันกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล%าวข$างต$น  ความเห็นแก%ตัวจึงมากข้ึนในสังคม การรวมกลุ%มช%วยเหลือซ่ึงกันและกัน
น$อยลง หวังพึ่งพิงผู$อ่ืนจนลืมพัฒนาตนเอง ทําให$ขาดหลักการพึ่งตนเองสถานการณ�การพัฒนาป.จจุบันจึง
จําเป7นอย%างยิ่งจะต$องส%งเสริมการพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จําเป7นที่จะต$องมีการส%งเสริม
ให$ชุมชนมีความรู$ ความเข$าใจ ในหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย%างจริงจัง ให$เห็นและปฏิบัติได$ผลจริง
อย%างเป7นรูปธรรม ทั้งน้ีเพื่อเป7นการพื้นฟูคุณธรรม จริยธรรม หรือภูมิป.ญญาที่เคยมีอยู%คู%สังคมไทยให$กลับคืนมา 
เป7นสังคม/ชุมชนท่ีมีความอบอุ%น เอ้ืออาทรและพึ่งตนเองอย%างยั่งยืนในที่สุด   
 เทศบาลตําบลหอคํา จึงได$จัดกิจกรรมศูนย�การเรียนรู$เศรษฐกิจพอเพียงตําบลข้ึน เป7นศูนย�การเรียนรู$
ของชุมชนท่ีมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป7นพื้นฐานการเรียนรู$  
 
3.วัตถุประสงค1  
 3.1 เพื่อดําเนินงานศูนย�เรียนรู$ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม% ประจําตาํบล 
 3.2 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู$เก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม% ให$กับ
นักศึกษาและประชาชนในชุมชน 
 3.3 เพื่อส%งเสริม สนับสนุนให$ประชาชนได$นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม% 
ไปปฏิบัติจริงในตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
 
4. วิธีการดําเนินการ 
  4.1 จัดตั้งศูนย�เรียนรู$ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม% ประจําตําบล โดย กศน.
บูรณาการร%วมกันกับประชาชน ,โรงเรียนในเขตตําบลหอคํา และเทศบาลตําบลหอคํา 
 4.2 ประชาสัมพันธ�กิจกรรมในศูนย�เรียนรู$ฯ ตามหมู%บ$านจํานวน 14 หมู%บ$าน 
 4.3  ส%งเสริมการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม% 
 4.4  สรุปการประเมินผลโครงการที่ดําเนินการ 
  
5. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ได$ใช$งบประมาณ 
 
6. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลหอคํา 
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7. ผลที่คาดว-าจะได4รับ 
 7.1 ให$ประชาชนพออยู%พอกินสมควรแก%อัตภาพในระดับที่ประหยัด ไม%อดอยากและเลี้ยงตนเอง 
ได$ตามหลักปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” 
 7.2 ในหน$าแล$งมีน้ําน$อย ก็สามารถเอานํ้าท่ีเก็บไว$ในสระมาปลูกพืชผักต%าง ๆ ที่ใช$นํ้าน$อยได$ 
โดยไม%ต$องเบียดเบียนชลประทาน 
 7.3  ส%งเสริมให$ประชาชนมีอาชพีเสริม และมีรายได$เพิ่มข้ึน 
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1.3 การสร4างจิตสํานึกและความตระหนักแก-เด็กและเยาวชนในความซื่อสัตย1สุจริต การมีจิต
สาธารณะการต-อต4านการทุจริต 

 1.3.1. ในความซ่ือสัตย1 สุจริต 

โครงการที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเยาวชนหอคําต$านภัยยาเสพติด สภาเด็กและเยาวชนร%วมกับตําบลหอคํา 

 2. หลักการและเหตุผล/ความเป<นมา 
ป.ญหายาเสพติดเป7นป.ญหาสําคัญซ่ึงมีผลกระทบและเป7นภัยต%อความม่ันคงของประเทศ รัฐบาลได$

กําหนดให$การป-องกันและแก$ไขป.ญหายาเสพติดเป7นวาระแห%งชาติ และกําหนดยุทธศาสตร�พลังแผ%นดินเอาชนะ
ยาเสพติดเพื่อให$ทุกหน%วยงานท่ีเก่ียวข$องดําเนินการในส%วนท่ีตนเองมีอํานาจหน$าที่ 

เด็กและเยาวชน เป7นเป-าหมายของขบวนการยาเสพติด เนื่องจากเป7นวัยที่เอ้ือต%อการเข$าไปเก่ียวข$อง
กับยาเสพติดท้ังป.จจัยตนเอง คือ เป7นวัยที่ต$องการเรียนรู$ อยากลอง ต$องการเรียกร$องความสนใจ ต$องการ
ค$นหา สร$างตัวตน สร$างการยอมรับ มีแรงผลักดันทางอารมณ�สูง กล$าเสี่ยง กล$าทําสิ่งท$าทาย นอกจากน้ีนักค$า
ยาเสพติดต%างมองว%า เยาวชนส%วนใหญ%มีเงิน จึงมีความม่ันใจว%าการค$ายาเสพติดกับเยาวชนนั้น จะทําให$มีลุกค$า
อยู%สมํ่าเสมอ จากสถิติยาเสพติดพบว%า เด็กและเยาวชนท่ีเข$าไปเก่ียวข$องกับยาเสพติดเริ่มมีอายุน$อยลง ดังน้ัน 
จึงจําเป7นอย%างยิ่งท่ีจะต$องเรียนรู$วิธีป-องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน เพื่อจะได$สามารถร%วมมือกันปกป-อง
เด็กและเยาวชน จากป.ญหายาเสพติด จึงได$จัดโครงการ เยาวชนตําบลหอคํา ต$านภัยยาเสพติด ข้ึน 

  

3. วัตถุประสงค1 
 3.1 เพื่อสร$างภูมิคุ$มกันยาเสพติดให$เด็ก เยาวชน ก%อนวัยเสี่ยง ได$รับรู$ทราบถึงป.ญหาและพิษภัยของ
ยาเสพติด 
 3.2 เพื่อสร$างเครือข%ายเด็ก เยาวชน ผู$ปกครอง ในการป-องกันและแก$ไขต%อต$านยาเสพติด 
 3.3 เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน ให$สามารถป-องกันตนเองไม%เข$าไปเก่ียวข$องกับยาเสพติด 
 3.4 เพื่อเสริมสร$างความเข$มแข็งให$ครอบครัว ชุมชน ในการป-องกันและแก$ไขป.ญหายาเสพติด 

4. เปาหมาย 
 4.1 เด็กและเยาวชน จํานวน 30 คน 
 4.2 ผู$ปกครองนักเรียน จํานวน 20 คน 
  
5. วิธีดําเนินการ 
 อบรมเด็กและเยาวชน ผู$ปกครอง จํานวน 50 คน จํานวน 1 วัน 
 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณจากพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 12,500 บาท 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ.2561 –  2564 
 



๔๓ 
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9. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตําบลหอคํา 

10. ผลที่คาดว-าจะได4รับ 
 10.1  เด็กและเยาวชน ผู$ปกครองมีความรู$ความเข$าใจถึงพิษภัยของสารเสพติด  
 10.2  ชุมชนมีเครือข%ายเด็ก เยาวชน เครือข%ายผู$ปกครองในการป-องกันและแก$ไขต%อต$านยาเสพติด 
 10.3 เด็กและเยาวชน มีภูมิ คุ$มกันสามารถป-องกันตนเองไม% เข$าไปเ ก่ียวข$องกับยาเสพติด
 10.4  ชุมชน และประเทศชาติ มีความเข$มแข็งในการป-องกันและแก$ไขป.ญหายาเสพติด  
 
11. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (KPI) 
 11.1 เด็ก เยาวชน ผู$ปกครอง ร$อยละ 100 และมีความรู$ความเข$าใจถึงพิษภัยสารเสพติด ร$อยละ 80 
 11.2 เด็ก เยาวชน ผู$ปกครอง ร$อยละ 100 และมีความรู$ความเข$าใจถึงพาภัยของสารเสพติด ร$อยละ 80 
 11.3 เครือข%ายผู$ปกครองนักเรียน และผู$ที่เก่ียวข$อง เข$ารับการอบรม ร$อยละ 100 และสามารถให$
คําแนะนําแก%เด็กและเยาวชนถึงพิษภัยของสารเสพติด ร$อยละ 100  
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โครงการที่ 2 
1.  ชื่อโครงการ:  โครงการป-องกันและปราบปรามยาเสพตดิ 

2. หลักการและเหตุผล 

   เยาวชน คืออนาคตของชาติ ป.จจุบันสังคมไทยกําลังประสบป.ญหาวิกฤต จากสถานการณ�ป.ญหายา
เสพติดที่ได$เร่ิมแพร%ระบาดและกําลังทวีความรุนแรงมากข้ึนอย%างน%าวิตก การหวนกลับมาระบาดอย%างหนักของ
ยาเสพติดในป.จจุบันเป7นผลให$เยาวชนหลงผิดเข$าสู%วงจรของการซ้ือขายและเสพยาเสพติดเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงเป7น
อุปสรรคสําคัญในการพัฒนาประเทศ และเป7นการทําลายทรัพยากรบุคคลซ่ึงเป7นอนาคตและเป7นพลังในการ
พัฒนาประเทศให$ด$อยคุณภาพ อันจะส%งผลกระทบต%อความม่ันคงของชาติและเป7นภาระงบประมาณของ
ประเทศในบําบัดรักษาผู$ปlวยที่เกิดจากการเสพยาเสพติด อีกท้ังยังเป7นป.ญหาท่ีสร$างความรูสึกสะเทือนใจและ
เจ็บปวดให$กับพ%อแม%ผู$ปกครอง  และป.ญหายาเสพติดได$นํามาซ่ึงความรุนแรงในครอบครัวและอา๙ญากรรม
ต%างๆ ในสังคม เช%น การลักขโมย ฉกชิงวิ่งราว และการก%อป.ญหาอาชญากรรมอ่ืนๆ ตามมา อีกมากมาย ซ่ึงทํา
ให$มีผลกระทบต%อสังคมโดยรวม ซ่ึงป.จจุบันนี้รัฐบาลได$มีนโยบายในการแก$ไขป.ญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร� 5 
ร้ัวป-องกัน คือ 1.ร้ัวชายแดน 2.ร้ัวชุมชน 3.ร้ัวสังคม 4. รั้วครอบครัว และ 5.ร้ัวโรงเรียน ซ่ึงจากท้ัง 5 รั้ว
ป-องกันนี้ จะเห็นได$ว%าร้ัวเยาวชน และรั้วโรงเรียน เป7นยุทธศาสตร�ที่รัฐบาลให$ความสําคัญเป7นอย%างยิ่ง เนื่องจาก
เป7นรากฐานและเป7นทรัพยากรท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ เด็กและเยาวชนเป7นเป-าหมายของขบวนการยา
เสพติด เน่ืองจากเป7นวัยท่ีเอ้ือต%อการเข$าไปเก่ียวข$องกับยาเสพติดทั้งป.จจัยจากตนเอง คือเป7นวัยที่ต$องการ
เรียนรู$ อยากลอง ต$องการเรียกร$องความสนใจ ต$องการค$นหา สร$างตัวตน สร$างการยอมรับ มีแรงผลักดันทาง
อารมณ�สูง กล$าเสี่ยง กล$าทําสิ่งท$าทาย จากสถิติค$ายาเสพติดพบว%า เด็กและเยาวชนท่ีเข$าไปเก่ียวข$องกับยาเสพ
ติดเร่ิมมีอายุน$อยลง ดังนั้นจึงจําเป7นอย%างยิ่งท่ีจะต$องเรียนรู$ป-องกันภัยจากยาเสพติดในเด็กและเยาวชน เพื่อให$
สามารถร%วมมือกันปกป-องเด็กและยาวชนจากป.ญหายาเสพติด 

 เทศบาลตําบลหอคํา อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ได$ตระหนักถึงป.ญหาดังกล%าว และเห็นว%าทุกภาค
ส%วนของสังคมควรมีบทบาทในการแก$ไขป.ญหาร%วมกัน ไม%ปล%อยให$การแก$ไขป.ญหายาเสพติดเป7นหน$าที่ของ
หน%วยงานใด หน%วยงานหนึ่ง การปล%อยให$เป7นหน$าท่ีของเจ$าหน$าที่ตํารวจหรือหน%วยงานภาครัฐรับผิดชอบเพียง
ฝlายเดียวไม%เพียงพอ ซ่ึงจะทําให$ป.ญหาการแพร%ระบาดของยาเสพติดรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ จึงได$จําทําโครงการ
ป-องกันและแก$ไขป.ญหายาเสพติด เป7นเป7นการสนองต%อนโยบายรัฐบาล ในการนําสังคมไทยไปสู%สังคมท่ีพึง
ปรารถนา คือสังคมอยู%เย็นเป7นสุขร%วมกัน 

3.  วัตถุประสงค1ของโครงการ 
 3.๑  เพื่อรณรงค�ให$เด็กและเยาวชนได$รับรู$และรับทราบถึงป.ญหายาเสพติด รู$เท%าทัน และไม%เก่ียวข$อง
กับอบายมุขและสารเสพติด 
 3.๒  เพื่อสร$างเครือข%ายนักเรียนแกนนําห$องเรียนสีขาวในการต%อต$านยาเสพติด  
 ๓.3  เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร%วมแก$ไขป.ญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนอย%าง
เป7นรูปธรรม 
 
4. กลุ-มเปาหมาย  
 นักเรียนแกนนําห$องเรียนสีขาว ในเขตพื้นท่ีตําบลหอคํา  จํานวน 200 คน 
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5. วิธีการดําเนินการ 
 5.1 วางแผนกําหนดวัน เวลา สถานที่การฝ�กอบรม พร$อมกําหนดตารางการฝ�กอบรม 
 5.2 เสนอโครงการต%อผู$มีอํานาจเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ 
 5.3 ประสานกลุ%มเป-าหมายและดําเนินการคัดเลือกนักเรียนแกนนําเพื่อเข$าร%วมโครงการ 
 5.4 ติดต%อประสานงานกับหน%วยงานท่ีเก่ียวข$องและติดต%อคณะวิทยากร 
 5.5 ดําเนินการตามโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 
 5.6 ประเมินโครงการ ข$อดี ข$อเสีย ป.ญหา อุปสรรค และสรุปผลการดาํเนินงานแล$วรายงานให$
ผู$บริหารทราบต%อไป 
 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ.2561 –  2564 
 
7. สถานที่ดําเนินการ 
 ณ โรงเรียนโคกสะอาด อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
 
8. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จํานวน 52,500 บาท 
 
 9. การประเมินโครงการ 
 ใช$การสังเกตและสัมภาษณ�ความพึงพอใจของผู$เข$าร%วมโครงการและผู$ท่ีมีส%วนเก่ียวข$อง 
 
10. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด งานป-องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลหอคํา    
 
11. ผลที่คาดว-าจะได4รับ  
 11.1 ผู$เข$ารับอบรมได$รับรู$และรับทราบถึงป.ญหายาเสพติด รู$เท%าทัน และไม%เก่ียวข$องกับอบายมุข
และสารเสพติด 
 11.2 นักเรียนแกนนําห$องเรียนสีขาวมีความรู$ ความเข$าใจในการดําเนินงานห$องเรียนสีขาวเป7น
เครือข%ายในการดูแลช%วยเหลือนักเรียน จัดทํากิจกรรมป-องกันและแก$ไขป.ญหายาเสพติดให$แก%นักเรียนใน
สถานศึกษาและขยายผลการดําเนินห$องเรียนสีขาวสู%การเป7นสถานศึกษาสีขาว ปลอดสารเสพติดและอบายมุข 
 11.3 ได$ร%วมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร%วมแก$ไขป.ญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
อย%างเป7นรูปธรรม 
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 1.3.3 ให4มีจิตสาธารณะ 

กิจกรรมที่ 1 

1. ช่ือกิจกรรม:  กิจกรรมเก็บขยะริมเข่ือนของเด็ก เยาวชนตําบลหอคํา 

2. หลักการและเหตุผล 

  การจัดกิจกรรมเก็บขยะริมเข่ือนของเด็กและเยาวชน ในครัง้นี้ จัดข้ึนเนื่องจากป.จจุบันป.ญหาขยะในริม
เข่ือนเร่ิมทวีความรุนแรงมากข้ึน ส%งผลต%อสภาพแวดล$อมและความเป7นอยู%ของชุมชน  เนื่องจากขาดความรู$
ความเข$าใจที่ถูกต$องเก่ียวกับการใช$ประโยชน�ทรัพยากรทางนํ้าและริมเข่ือน  โดยการจัดกิจกรรมดังกล%าวเพื่อ
กระตุ$นให$เด็ก เยาวชน ประชาชนและหน%วยงานทุกฝlายตระหนักถึงป.ญหาขยะริมเข่ือน  อีกทั้งเพื่อสร$างการมีส%วน
ร%วมของชุมชน ในท$องถ่ินในการรณรงค�เก็บขยะและมีส%วนร%วมในการจัด การหาแนวทางแก$ไขป.ญหาขยะริม
เข่ือน อย%างถูกวิธี  

   เทศบาลตําบลหอคํา ซ่ึงได$เล็งเห็นความสําคัญของกิจกรรมในครั้งนี้ จึงได$ร%วมมือกับ สภาองค�กรชุมชน 
ตําบลหอคํา จัดกิจกรรมเก็บขยะริมเข่ือน ข้ึน  

3.  วัตถุประสงค1ของโครงการ 

 3.1 เพื่อสร$างจิตสํานึกในการรักษาความสะอาด และอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาต ิให$แก%เด็ก เยาวชน 
ประชาชน และผู$ที่ใช$ประโยชน�จากทรัพยากรน้าํ 
 3.2 เพื่อเสริมสร$างการมีส%วนร%วมของ เด็ก เยาวชน ประชาชน  ส%วนราชการและผู$ท่ีเก่ียวข$องในการ
อนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม 
 3.3 เพื่อประชาสัมพันธ�แหล%งท%องเที่ยวและล%องเรือแม%น้ําโขง ชมวิถีชีวิตของคนท$องถ่ิน 

4. เปาหมาย 

  จัดให$มีการทําความสะอาดแหล%งริมเข่ือนแม%นํ้าโขง โดยเน$นการมีส%วนร%วมของนักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน  ส%วนราชการและผู$ท่ีเก่ียวข$อง  ในตําบลหอคํา 

5. งบประมาณ 
  ไม%ได$ใช$งบประมาณ 
 

6. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  ริมเข่ือนแม%นํ้าโขง เร่ิมจากโรงเรียนหอคําพิทยาสรรค� – วัดปlาเทพวิมุติ  บ$านหอคํา  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
           ป_งบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 
 
8. หน-วยงานรับผิดชอบโครงการ 
            เทศบาลตําบลหอคํา ร%วมกับ สภาองค�กรชุมชนตําบลหอคํา  
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9. แผนการดําเนินงาน 
  9.1 วางแผน ประสานงานกับสภาองค�กรชุมชนตําบลหอคํา  
  9.2 จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทําแผนและกําหนดแนวทางการทําความสะอาดริมเข่ือนแม%น้ําโขง 
ร%วมกันระหว%างประชาชน ร$านค$า โรงเรียน และหน%วยราชการ  
  9.3 จัดทําแผนงานประชาสัมพันธ�งานโครงการฯประสานงานกับผู$นําหมู%บ$านและผ%าน web site เพื่อ
เผยแพร%กิจกรรม  
  9.4 กําหนดพื้นท่ีจะทําความสะอาดตั้งแต%หน$าโรงเรียนหอคําพิทยาสรรค�ถึงวัดปlาเทพวิมุติ เพื่อให$
สอดคล$องกับแผนการดําเนินการที่จัดทําไว$ 
  9.5 ดําเนินการทําความสะอาดริมเข่ือนแม%น้ําโขง พร$อมแยกชนิดขยะ  
 
10. ประโยชน1ที่คาดว-าจะได4รับ 
 10.1  ริมเข่ือนแม%น้ําโขงมีความสะอาด สิ่งแวดล$อมมีคุณภาพดี   
 10.2  สร$างจิตสาํนึก ความเข$าใจการพัฒนาและอนุรักษ�แก% เด็ก นักเรียน นักศึกษา ผู$ประกอบการ และ
ประชาชนมีส%วนร%วมในการอนุรักษ�และฟ��นฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 
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กิจกรรมที่ 2 
1. ช่ือกิจกรรม : สร$างวินัย สร$างบึงกาฬ โดยเทศบาลตาํบลหอคําร%วมกับประชาชนชาวตาํบลหอคําร%วมกันทํา 
             ความสะอาดสถานท่ีสาธารณะเก็บขยะริมถนน 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด$วยป.จจุบันรัฐบาลได$มีนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ด$วยการลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยต$นทาง และจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย�รวม โดยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมแบบผสมผสานเน$นการ
แปรรูปเป7นพลังงานหรือทําให$เกิดประโยชน�สูงสุดสําหรับการลดปริมาณขยะและการคัดแยกขยะของชุมชนใน 
ท$องถ่ินนั้น องค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินสามารถบริหารจัดการได$ด$วยศักยภาพของแต%ละท$องถ่ินภายใต$ข$อจํากัด
ด$านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ� สถานการณ�คลัง และความร%วมมือของคนในชุมชน โดยรัฐบาลได$มอบหมายให$
กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร%วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อมในการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
“ประเทศไทยไร$ขยะ” ตามแนวทาง ประชารัฐ ระยะที่ 1 เพื่อให$คนในท$องถ่ินได$ร%วมมือกันรักษาความสะอาด 
ความเป7นระเบียบเรียบร$อยในชุมชน ที่สาธารณะ ถนนสายหลัก สายรอง โดยใช$หลักการ 3RS คือการใช$น$อย 
ใช$ซ้ํา และนํากลับมาใช$ใหม% เป-าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวม 
 ในการดําเนินการแก$ไขป.ญหาขยะมูลฝอยให$บรรลุเป-าหมาย จําต$องได$รับความร%วมมือจากทุกภาคส%วน
ท้ังหน%วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จึงจะสามารถลดปริมาณขยะลงได$ เทศบาลตําบลหอคําเป7น
หน%วยงานของรัฐที่อยู%ใกล$ชิดกับประชาชนมากที่สุด และมีอํานาจหน$าที่ในการบริหารจัดบริการสาธารณะให$แก%
ประชาชนในท$องถ่ิน รวมทั้งเรื่องการรักษาความสะอาด และความเป7นระเบียบเรียบร$อยของบ$านเมือง การ
ดูแลรักษาความสะอาดตามถนนสายหลัก สายรอง และท่ีสาธารณะในชุมชน จึงเป7นบริการสาธารณะด$านการ
บริหารจัดการขยะในเบื้องต$นของเทศบาลตําบลหอคํา กอปรกับกระทรวงมหาดไทยได$แจ$งแนวทางทางการ
ปฏิบัติด$านการบริหารจัดการขยะชุมชน “จังหวัดสะอาด” และจังหวัดบึงกาฬได$มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร�
การพัฒนาจังหวัด ด$านการพัฒนาการท%องเท่ียว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม อย%างมี
คุณภาพและยั่งยืน ดังนั้น การดูแลรักษาความสะอาด และความเป7นระเบียบเรียบร$อยของบ$านเมือง จึงเป7น
การส%งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวีด เพื่อบรรลุวิสัยทัศน� “สังคมม่ันคง เศรษฐกิจม่ันค่ัง 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล$อมสมดุลยั่งยืน” และเป7นการดําเนินการต%อยอดนโยบายของจังหวัด “สร$าง
วินัย สร$างบึงกาฬ”  
 
3. วัตถุประสงค1 
 3.1  เพื่อให$คณะผู$บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ$างและประชาชนเทศบาลตําบล 
หอคําร%วมกันสนับสนุนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร�พัฒนาจังหวัดด$านการพัฒนาการท%องเท่ียว การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อมอย%างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยมีการบูรณาการร%วมกับจังหวัดและระหว%าง
องค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินด$วยกัน ผู$บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ$าง ผู$แทนชุมชน
และข$าราชการในเขตตําบลหอคํา ได$เข$าใจบทบาทอํานาจหน$าที่ในการบริหารงานของเทศบาล 
 3.2  เพื่อให$ถนนสายหลัก สายรอง และที่สาธารณะชุมชน ในพื้นที่ของเทศบาลตําบลหอคําแต%ละแห%ง
มีความสะอาดเรียบร$อย 
 3.3  เพื่อรณรงค�และสร$างจิตสํานึกให$แก%ประชาชนได$ตระหนักร%วมกันรักษาความสะอาดและการงด
ท้ิงขยะลงในที่สาธารณะ 
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4. วิธีการดําเนินการ 
  4.1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล$อม จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากนายกเทศมนตรีตําบลหอคํา 
 4.2 ประชาสัมพันธ�การจัดเก็บขยะให$ทุกหมู%บ$าน  
 4.3 คณะผู$บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ$างและประชาชนเทศบาลตําบลหอคํา
ดําเนินการโครงการที่ได$รับอนุมัติ โดยจดหน%วยเคลื่อนที่เร็วจัดเก็บขยะและกิจกรรมรณรงค�ปลูกจิตสํานึกให$กับ
ประชาชน รายงานผลโดยภาพถ%ายให$จังหวัดทราบทุกวันท่ี 5 ของเดือน 
 
5. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ได$ใช$งบประมาณ 
 
6. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล$อม เทศบาลตําบลหอคํา 
 
7. ผลที่คาดว-าจะได4รับ 
 7.1  เทศบาลตําบลหอคํา มีความสะอาดและเป7นระเบียบเรียบร$อยเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะถนนสาย
หลักสายรอง และท่ีสาธารณะชุมชน 
 7.2  เทศบาลตําบลหอคํา สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด ด$านการพัฒนาการ
ท%องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อมอย%างมีคุณภาพและยั่งยืน ตามวิสัยทัศน�ท่ีวางไว$ 
 7.3  ประชาชนมีจิตสํานึกในการร%วมกันรักษาความสะอาดตามถนน ชุมชน และที่สาธารณะ 
 
8. การประเมินผล 
 ประเมินตามตัวชีวัด (KPI) รายเดือนและรายป_ 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต-อต4านการทุจริตของผู4บริหาร 
   
 

1. ช่ือกิจกรรม : กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต%อต$านการทุจริตของผู$บริหารเทศบาลตําบลหอคํา” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได$จัดทํายุทธศาสตร�ชาติว%าด$วยการป-องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล$ว 3 
ฉบับ ป.จจุบันที่ใช$อยู%เป7นฉบับที่ 3 เริ่มจากป_ พ.ศ. 2560 จนถึงป_ พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ%งสู%การเป7นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป7นสังคมมิติใหม%ที่ประชาชนไม%เพิกเฉยต%อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได$รับ
ความร%วมมือจากฝlายการเมือง หน%วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ�รักษาผลประโยชน�ของชาติ
และประชาชนเพื่อให$ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด$านความโปร%งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน� “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต$านทุจริต” มีเป-าหมายหลักเพื่อให$ประเทศไทยได$รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู$การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม%น$อยกว%าร$อยละ 50 ในป_ พ.ศ. 
2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได$นั้น การบริหารงานภาครัฐต$องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจ$าหน$าที่
ของรัฐและประชาชนต$องมีพฤติกรรมแตกต%างจากท่ีเป7นอยู%ในป.จจุบัน ไม%ใช$ตําแหน%งหน$าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได$กําหนดยุทธศาสตร�การดําเนินงานออกเป7น 6 ยุทธศาสตร� ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 1 สร$างสังคมที่ไม%ทนต%อการทุจริต 

ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต%อต$านการทุจริต 
ยุทธศาสตร�ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร�ท่ี 4 พัฒนาระบบป-องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร�ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร�ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู$การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินเป7นหน%วยงานของรัฐภายใต$โครงสร$างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุ%งเน$นการกระจายอํานาจจากส%วนกลางลงสู%ท$องถ่ินและเป7นกลไกหน่ึง
ในการส%งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป7นหน%วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน�ของประชาชนในท$องถ่ิน การพัฒนาองค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินให$เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต$องให$ความเป7นอิสระแก%องค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินโดยยึดหลักแห%งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ�ของประชาชนในท$องถ่ิน และส%งเสริมให$องค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินเป7นหน%วยงานหลักในการจัดทํา
บริการสาธารณะ รวมท้ังมีส%วนร%วมในการตัดสินใจแก$ไขป.ญหาในระดับพื้นที่ ส%วนการกํากับดูแลองค�กร
ปกครองส%วนท$องถ่ินจะทําได$เท%าที่จําเป7นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต$องเป7นไปเพื่อการคุ$มครองประโยชน�
ของประชาชนในท$องถ่ิน 

ท้ังน้ี ต$องยอมรับว%าป.ญหาการทุจริตในองค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินเป7นเร่ืองที่มีคําครหา ท่ีได$สร$าง
ความขมข่ืนใจให$แก%คนทํางานในองค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินมาเป7นเวลาช$านาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนของ
องค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินประกอบกับมีป.จจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซ่ือสัตย�สุจริต ของคนทํางานราชการส%วนท$องถ่ินส%วนให$เหือดหายไป และหากจะว%ากันไปแล$ว เร่ืองในทํานอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหน%วยงานราชการอ่ืนได$เช%นเดียวกัน เพียงแต%คนทํางานในองค�กร
ปกครองส%วนท$องถ่ินมีจํานวนมาก และมากกว%าคนทํางานในหน%วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป7นไปได$
สูงที่คนทํางานในท$องถ่ิน อาจต$องถูกครหาในเรื่องการใช$อํานาจหน$าที่โดยมิชอบมากกว%า  
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แม$ว%าโอกาสหรือช%องทางที่คนทํางานในท$องถ่ินจะใช$อํานาจให$ออกนอกลู%นอกทาง จะมีได$ไม%มาก
เท%ากับที่คนทํางานในหน%วยงานราชการอ่ืน และมูลค%าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองค�กรปกครอง
ส%วนท$องถ่ินได$ก%อให$เกิดข้ึนก็อาจเป7นแค%เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค�กร
ปกครองส%วนท$องถ่ิน 
 ดังนั้น จึงมีความจําเป7นท่ีผู$บริหารองค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินต$องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต%อต$านการทุจริตอย%างเห็นชัดเป7นรูปธรรม ด$วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริต ส%งเสริมให$องค�กร
ปกครองส%วนท$องถ่ินบริหารงานด$วยความโปร%งใส มีความเข$มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ$านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน�สุขแก%ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ป-องกันการทุจริตขององค�กรตนเองต%อไปให$ครอบคลุมพื้นที่ท่ัวประเทศต%อไป  
 
3. วัตถุประสงค1 
 เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต%อต$านการทุจริต  ของผู$บริหารเทศบาลตําบลหอคํา  ด$วยการ
จัดทําแผนป-องกันการทุจริตในองค�กรที่บริหาร 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจํานงการต%อต$านการทุจริตของผู$บริหาร อย%างน$อย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต%อต$านการทุจริตของผู$บริหารต%อสาธารณะชน อย%างน$อย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริตขององค�กรปกครองส%วนท$องถ่ิน 4 ป_ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหอคํา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต%อต$านการทุจริตของผู$บริหารองค�การบริหารส%วนตําบล 
 6.2 ประชุมหน%วยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวข$อง 
 6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริต 
 6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใช$แผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริต 
 6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการดาํเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป_ (ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 –  2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ใช$งบประมาณ 

9. ผู4รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลหอคํา 
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10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ1 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจํานงการต%อต$านการทุจริตของผู$บริหาร อย%างน$อย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจาํนงการต%อต$านการทุจริตของผู$บริหารต%อสาธารณะชน อย%างน$อย  
1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป-องกันการทุจริตขององค�กรปกครองส%วนท$องถ่ิน 4 ป_ จํานวน 1 ฉบบั 
 10.2 ผลลัพธ1 
  - การบริหารราชการของเทศบาลตาํบลหอคํามีความโปร%งใส สามารถป-องกันการทุจริตของ
บุคลากรองค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินได$ 
  - ลดข$อร$องเรียนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหอคํา 
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กิจกรรมที่ 2 
1. ช่ือกิจกรรม : กิจกรรมการจัดทําป-ายรณรงค�ต%อต$านการทุจริตคอร�รัปชั่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ป.ญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหน%วยงานภาครัฐได$ส%งผลเสียหายกับประเทศชาติอย%างมาก จําเป7นที่ทุก

ภาคส%วนในสังคมจะต$องตระหนักและร%วมกันแก$ไขจัดการป.ญหา โดยการเข$าไปมีส%วนร%วมเป7นเครือข%ายในการ
ขับเคลื่อนต%างๆ ให$เกิดการเฝ-าระวัง ป-องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ$นให$ทุกภาคส%วนในจังหวัดได$
ตระหนักถึงป.ญหาการทุจริตคอร�รัปชันและมีส%วนร%วมในการป-องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค1 
 3.1 เพื่อให$ประชาชนมีส%วนร%วมในการป-องกันการทุจริต 
 3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ�ในการแก$ไขป.ญหาการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพื้นที่ตําบลหอคํา 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ตําบลหอคํา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดทําป-ายประชาสัมพันธ� 
 6.2 ปvดประกาศประชาสัมพันธ�   
 6.3 จัดเจ$าหน$าท่ีรับผิดชอบรับแจ$งเหตุทางโทรศัพท� 
 6.4 บันทึกเรื่องร$องเรียน ร$องทุกข� 
 6.5 เสนอผู$บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก$ไขเร่ืองท่ีได$รับการร$องเรียน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป_ (ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 –  2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 3,000.- บาท 

9. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลหอคํา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 10.1 จํานวนเรื่องร$องเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
 10.2 นําเรื่องที่ได$รับการร$องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก$ไข 
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2.2 มาตรการสร4างความโปร-งใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.1 สร4างความโปร-งใสในการบริหารงานบุคคลให4เป<นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเร่ืองการ
บรรจุแต-งต้ัง โยกย4าย โอน เลื่อนตําแหน-ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

 
มาตรการที่ 1 
1. ช่ือมาตรการ : มาตรการการสร$างความโปร%งใสในการบริหารงานบุคคล   

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานเทศบาล ลูกจ$างประจํา และพนักงานจ$างของเทศบาลตําบลหอคํา เป7นบุคลากรท่ีมี
ความสําคัญต%อองค�กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค�กรให$มีศักยภาพ โดยมุ%งผลสัมฤทธิ์ของงานให$
เกิดประโยชน�ต%อองค�กร และประชาชน  การพัฒนางานขององค�กรจะบรรลุผลได$ต$องเร่ิมมาจากบุคลากร
ผู$ปฏิบัติงาน ซ่ึงเป7นป.จจัยสําคัญในการพัฒนางานให$มีคุณภาพ จะต$องมีมาตรฐานในการทํางานที่เป7นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปร%งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได$ ด$านการพัฒนาระบบบริหารให$
มีประสิทธิภาพ เป7นธรรม เพื่อนําไปสู%การสร$างมาตรฐานความโปร%งใส และการให$บริการที่เป7นธรรมตรวจสอบ
ได$อย%างแท$จริงต%อไป  เพื่อให$เป7นไปตาม พระราชกฤษฎีกา ว%าด$วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการ
บ$านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กําหนดให$การบริหารกิจการบ$านเมืองท่ีดีนั้น ต$องก%อให$เกิดประโยชน�สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต%อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ$มค%าในเชิงภารกิจของรัฐ  
  
 ดังนั้น เพื่อเป7นการส%งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให$มีประสิทธิภาพ เป7นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร%งใส และตรวจสอบการทํางานได$ จึงได$จัดให$มีมาตรการสร$างความ
โปร%งใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค1 
 3.1 เพื่อกําหนดมาตรการด$านความโปร%งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาลตําบลหอคํา 
 3.2 เพื่อให$การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต$อง โปร%งใสสามารถ
ตรวจสอบได$ 
 3.3 เพื่อเป7นการป-องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน�จากการปฏิบัติงานด$านบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด$านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให$มีประสิทธิภาพได$คนดี 
คนเก%งเข$ามาทํางาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทํามาตรการด$านการบริหารบุคคลของเทศบาลตําบลหอคํา จาํนวน 1 มาตรการ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหอคํา 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดหลักเกณฑ� การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต%งตั้ง โยกย$าย โอนเลื่อนตําแหน%ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค�การบริหารส%วนตาํบล   
 6.2 นําหลักเกณฑ�การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป7นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร%มาตรการการบริหารงานบุคคล 



๕๕ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 6.4 ดําเนินการบริหารงานบคุคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการดาํเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป_ (ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 –  2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ใช$งบประมาณ 

9. ผู4รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลหอคํา 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ1 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการดาํเนินงานด$านบริหารงานบุคคลของเทศบาลฯ จํานวน 1 มาตรการ 
  - เจ$าหน$าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป7นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ1 
  - ลดข$อร$องเรียนในการดําเนินการด$านบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบล ไม%น$อยกว%า 90 % 
  - บุคลากรของเทศบาลฯ มีความพึงพอใจต%อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม%ต่ํา
กว%าระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลของเทศบาลฯ มีความโปร%งใส สามารถป-องกันการทุจริตของเจ$าหน$าท่ี
ได$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

มาตรการที่ 2 

1. ช่ือมาตรการ: การออกคําส่ังมอบหมายของนายก ปลัด และหัวหน$าส%วนราชการ ของเทศบาลตําบลหอคํา 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลหอคํา เป7นหน%วยงานบริหารราชการองค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจ
หน$าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให$แก%ประชาชนในท$องถ่ิน ตามอํานาจหน$าที่ ตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให$แก%องค�กรปกครองส%วนท$องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน$าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่
กําหนดให$เทศบาลตําบล มีหน$าท่ีต$องทําอีกมากมายในการให$บริการสาธารณะแก%ประชาชน ผู$มารับบริการ
ติดต%อกับหน%วยงานต%างๆ ขององค�การบริหารส%วนตําบล น้ัน มักจะประสบป.ญหาด$านการอํานวยความสะดวก
ในการติดต%อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู%กับฝlายผู$บริหาร ไม%มีการกระจายอํานาจ หรือ
มอบหมายอํานาจหน$าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน$าหน%วยงาน ระดับสํานัก กอง   ซ่ึงเป7น
อุปสรรคอย%างยิ่งต%อการให$บริการ ทําให$การบริการเกิดความล%าช$า ประชาชนไม%ได$รับความสะดวกอันอาจเป7น
สาเหตุหน่ึงของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ$าหน$าที่ ส%งผลให$ระบบการ
ให$บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพื่อให$เป7นไปตามการบริหารกิจการบ$านเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว%าด$วยหลักเกณฑ� และวิธีการ
บริหารกิจการบ$านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให$การบริหารราชการเพื่อให$เกิด
ประโยชน�สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต%อภารกิจของรัฐ ไม%มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป7น 
ประชาชนได$รับการอํานวยความสะดวกและได$รับการตอบสนองความต$องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุ$มค%า   
 ดังน้ัน เพื่อให$การบริหารราชการเป7นไปตามหลักการบริหารกิจการบ$านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต$องการของประชาชน ลดข้ันตอนการให$บริการและไม%สร$างเง่ือนไขข้ันตอนที่มีความยุ%งยาก จึงจําเป7นต$องมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหน$าที่ของเทศบาลตําบลหอคํา ข้ึน  

3. วัตถุประสงค1 
 3.1 เพื่อเป7นการลดข้ันตอนการให$บริการประชาชนให$ได$รับความสะดวก รวดเร็ว เป7นธรรมตอบสนอง
ความต$องการของประชาชน 
 3.2 เพื่อให$ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน%วยงาน 
 3.3 เพื่อเป7นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู$บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพื่อป-องกันการผูกขาดอํานาจหน$าที่ในการใช$ดุลพินิจอันอาจเป7นเหตุแห%งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตําแหน%งหน$าท่ีราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด  และหัวหน$าส%วนราชการ ของเทศบาลตําบลหอคํา จํานวน 
3 ฉบับ ประกอบด$วย  
 (1) นายก มอบหมายให$รองนายก   
 (2) นายก มอบหมายให$ปลัดและหัวหน$าส%วนราชการ  
 (3) ปลัด  มอบหมายให$หัวหน$าส%วนราชการ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหอคํา 



๕๗ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข$อบังคับและหนังสือ
สั่งการ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจ$งเวียนให$ทุกส%วนราชการและผู$รับมอบอํานาจให$ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ�ให$ประชาชนทราบ 
 6.4 ให$ผู$รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีได$รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป_ (ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 –  2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ใช$งบประมาณ 

9. ผู4รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลหอคํา 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ1 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคําสั่งมอบหมายงานให$ผู$ท่ีเก่ียวข$องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม%น$อยกว%า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ1 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได$รับอยู%ในระดับดี 
  - ประชาชนได$รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน$าที่อันเป7นช%องทางแห%งการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๘ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

กิจกรรมที่ 3 
1. ช่ือกิจกรรม : กิจกรรม “สร$างความโปร%งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เป7นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซ่ึงใช$หลักการการให$รางวัลเป7นแรงจูงใจให$ผู$ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ$นในการ
พัฒนาผลงาน ซ่ึงนายกเทศมนตรีตําบลหอคํา ได$ให$ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเป7นเรื่องลําดับต$นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย%างยิ่งเร่ืองการใช$
ดุลพินิจของผู$บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู$ใต$บังคับบัญชา   ด$วยเหตุผลนี้เองจึงเป7น
ท่ีมาของกิจกรรมการสร$างความโปร%งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค1 
         เพื่อให$การบริหารงานบุคคลด$านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร%งใส เป7นธรรมและสามารถตรวจสอบได$ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาลตําบลหอคํา 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลหอคํา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แต%งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 6.2 แต%งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข$าราชการเทศบาล เพื่อ
กล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู$บังคับบัญชาได$พิจารณาไว$โดยเจ$าหน$าที่ให$คําปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเป7นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตําบล
หอคํา รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให$แก%คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลหอคํา 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลตําบลหอคําพิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานเทศบาลเสนอมา   

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ช%วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ใช$งบประมาณ 

9. ผู4รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลหอคํา 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปร%งใส เป7นธรรม ตรวจสอบได 



๕๙ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

2.2.2 สร4างความโปร-งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช4ประโยชน1ในทรัพย1สิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให4เป<นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ1ที่เกี่ยวข4องอย-างเคร-งครัด 
กิจกรรมที่ 1 
1. ช่ือกิจกรรม : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ%ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ%ายประจําป_” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพื่อให$การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ%ายขององค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินเป7นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล$องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร�ขององค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินจึงมี
กิจกรรมควบคุมให$บุคลากรฝlายบัญชี กองคลัง เทศบาลตําบลหอคํา จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ%ายให$ความรู$
ความเข$าใจในการปฏิบัติ ทําให$เกิดความคุ$มค%าและมีประสิทธิภาพลดข$อผิดพลาดในการเบิกจ%ายเงินตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ%ายประจําป_ และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข$อง ซ่ึงถือเป7นเรื่องสําคัญที่องค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินจะต$องทําตามกฎหมาย ระเบียบ 
และมีความจําเป7นต%อการบริหารงานของเทศบาลตําบลหอคํา 

3. วัตถุประสงค1 
 3.1 เพื่อให$บุคลากรฝlายบัญชี กองคลัง มีความรู$ความเข$าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวข$อง 
 3.2 เพื่อลดข$อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให$เกิดความเสียหายแก%ทางราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   กองคลัง เทศบาลตําบลหอคํา 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหอคํา 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ%ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ%าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ%าย
ตามงบประมาณที่ต้ังไว$ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจําป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ใช$งบประมาณ 

9. ผู4รับผิดชอบ  
 กองคลัง เทศบาลตําบลหอคํา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 10.1 บุคลากรกองคลัง มีความรู$ความเข$าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่
เก่ียวข$อง 
 10.2 ลดข$อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให$เกิดความเสียหายแก%ทางราชการ และเป7นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุ$มค%าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 



๖๐ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

กิจกรรมที่ 2 
1. ช่ือกิจกรรม  : กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว%าด$วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ$านเมืองที่ดี ซ่ึงกําหนดให$มีการ
บริหารราชการอย%างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ$มค%าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน�สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให$เป7นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว%าด$วยการพัสดุ ป_ 2535 และแก$ไข
เพิ่มเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข$อง 

3. วัตถุประสงค1 
 3.1 เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานด$านจัดซ้ือจัดจ$าง 
 3.2 เพื่อใช$เป7นข$อมูลในการรายงานผู$บริหาร 
 3.3 เพื่อใช$เป7นข$อมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจ$างของหน%วยงาน 
 3.4 เพื่อให$ทราบป.ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพื่อใช$เป7นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพื่อเป7นข$อมูลให$กับประชาชนสามารถตรวจสอบได$ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1  ผู$อํานวยการกองคลัง 
 4.2  เจ$าหน$าที่ผู$ปฏิบัติงานด$านพัสดุ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหอคํา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดเก็บข$อมูลในการจัดซ้ือจัดจ$าง 
 6.2 จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจ$างและคิดเป7นร$อยละของจํานวนโครงการและร$อยละของจํานวน
งบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ$าง 
 6.4 สรุปป.ญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ$างประจําป_ 
 6.6 รายงานการวิเคราะห�ผลการจัดซ้ือจัดจ$างประจําป_ 
 6.7 เผยแพร%ข$อมูลให$ประชาชนได$รับทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป_ (ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 –  2564) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ใช$งบประมาณ 

9. ผู4รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง เทศบาลตําบลหอคํา 



๖๑ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 10.1 ประชาชนได$รับทราบข$อมูลในการบริหารงานของหน%วยงานด$วยความโปร%งใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผู$บริหารมีข$อมูลในการวางแผนการบริหารงานให$มีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผู$ปฏิบัติงานมีข$อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจ$างให$มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ$มค%าเป7นประโยชน�กับประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

กิจกรรมที่ 3 

1. ช่ือกิจกรรม : กิจกรรม “สร$างความโปร%งใสในการใช$จ%ายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว%าด$วยการป-องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค1 
 3.1 เพื่อเป7นการปฏิบัติงานให$โปร%งใส สามารถตรวจสอบได$ 
 3.2 เพื่อให$หน%วยงานมีระบบป-องกันผลประโยชน�ทับซ$อน 
 3.3 เพื่อเป7นการป-องกันการใช$จ%ายเงิน เพื่อส%งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ$อง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เจ$าหน$าที่ผู$ปฏิบัติงานด$านพัสดุ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหอคํา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําคู%มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน%วยงาน ถึงความเก่ียวข$องกับผู$เสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ 
 6.2 ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน%วยงานถึงความ
เก่ียวข$องกับผู$เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป-องกันผลประโยชน�ทับซ$อน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป_ (ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 –  2564) 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ใช$งบประมาณ 

9. ผู4รับผิดชอบ  
 กองคลังเทศบาลตําบลหอคํา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 10.1 มีระบบป-องกันผลประโยชน�ทับซ$อน 
 10.2 มีการป-องกันการใช$จ%ายเงิน เพื่อส%งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ$อง 
 10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร%งใสตรวจสอบได$ 

 

 

 

 



๖๓ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

โครงการที่ 4 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเผยแพร%ข$อมูลข%าวสารด$านการจดัซ้ือ – จัดจ$าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากเทศบาลตําบลหอคํา มีฐานะเป7นนิติบุคคล มีอํานาจหน$าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะด$วย
ตนเอง ทั้งในเร่ืองการจัดหารายได$และการใช$จ%ายเงินและการบริหารงานต%างๆ ตามภารกิจและการจัดทํา
บริการสาธารณะ แต%ต$องเป7นไปตามอํานาจหน$าที่และกฎหมายท่ีกําหนดไว$ ดังนั้น การท่ีเทศบาลตําบลหอคํา 
จะบริหารงานให$มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน�สูงสุดแก%ประชาชน จะต$องบริหารงานด$วยความซ่ือสัตย� 
สุจริต มีความโปร%งใส และสามารถตรวจสอบได$ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อให$เป7นไป ตามพระราชบัญญัติข$อมูลข%าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว%าด$วย
หลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ$านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดให$การจัดซ้ือจัดจ$าง ให$
ส%วนราชการดําเนินการโดยเปvดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน�และผลเสียทางสังคม ภาระต%อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค�ที่จะใช$ ราคา และประโยชน�ระยะยาวท่ีจะได$รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพื่อให$การบริหารงบประมาณของเทศบาลตําบลหอคํา เป7นไปอย%างโปร%งใส ตรวจสอบได$ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน�สูงสุดแก%ประชาชนในท$องถ่ิน จึงมีความจําเป7นต$องจัดโครงการเผยแพร%ข$อมูล
ข%าวสารด$านการจัดซ้ือ –  จัดจ$าง เพื่อให$ประชาชนได$เข$าถึงข$อมูลข%าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ –  จัดจ$างของ
เทศบาลตําบลหอคํา ทุกโครงการและกิจกรรมโดยเผยแพร%ผ%านทางเว็บไซด�ของเทศบาลตําบลหอคํา   

3. วัตถุประสงค1 
 3.1 เพื่อให$ประชาชนได$รับทราบข$อมูลข%าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ –  จัดจ$างตามโครงการและกิจกรรม
ต%างๆ ของเทศบาลตําบลหอคํา 
 3.2 เพื่อเสริมสร$างความโปร%งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได$ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพื่อป-องกันการทุจริตในหน%วยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร%ข$อมูลการจัดซ้ือ –  จัดจ$าง ตามแผนงาน/โครงการต%างๆ ของเทศบาลตําบลหอคําท่ีดําเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว%าด$วยการพัสดุขององค�กรปกครองส%วนท$องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก$ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2553 จํานวน 4 ช%องทาง ได$แก% ทางเว็บไซต� บอร�ดประชาสัมพันธ� หนังสือ ระบบกระจาย
เสียงไร$สาย 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหอคํา และชุมชนต%างๆ ภายในพื้นท่ีตําบลหอคํา  

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมข$อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังน้ี 
  - ประกาศการจัดซ้ือ –  จัดจ$าง 
  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ –  จัดจ$าง 
  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู$ผ%านการคัดเลือกพร$อมวงเงินการจัดซ้ือ –  จัดจ$าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 



๖๔ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 6.2 นําส%งประกาศไปเผยแพร%ประชาสัมพันธ�ตามช%องทางการประชาสัมพันธ�ของเทศบาลตําบลหอคํา  
ได$แก% ทางเว็บไซต� บอร�ดประชาสัมพันธ� ระบบกระจายเสียงไร$สาย หน%วยงานราชการ เป7นต$น  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป_ (ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 –  2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ใช$งบประมาณ 

9. ผู4รับผิดชอบ  
 กองคลังเทศบาลตําบลหอคํา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร%ข$อมูลข%าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ$างไม%น$อยกว%า 3 ช%องทาง 
 10.2 ผลลัพธ1 
  - ประชาชนได$เข$าถึงข$อมูลข%าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ$างไม%น$อยกว%าร$อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซ้ือจัดจ$างท้ังหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป7นไปอย%างโปร%งใส ตรวจสอบได$ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดป.ญหาการร$องเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ$างได$ 
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 2.2.3 สร4างความโปร-งใสในการให4บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให4เกิดความพึงพอใจ
แก-ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม-เลือกปฏิบัติ 

กิจกรรมที่ 1 

1. ช่ือกิจกรรม 
 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให$เกิดความพึงพอใจแก%ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม%เลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลหอคํา บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต$องการของ
ประชาชน และให$ประชาชนสามารถตรวจสอบได$ตามหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ$านเมืองที่ดี โดน
ดําเนินการจัดตั้งศูนย�บริการร%วมหรือศูนย�บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลหอคํา เป7นศูนย�บริการประชาชนในการติดต%อ สอบถามข$อมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่
เป7นอํานาจหน$าท่ีและภารกิจของเทศบาลตําบลหอคํา ติดตามความคืบหน$า และแจ$งผลการดําเนินการให$
ประชาชนผู$รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแต%ละกระบวนงานเพื่อให$มีระบบบริการท่ีเชื่อมต%อ
ระหว%างศูนย�บริการร%วมกับหน%วยงานเจ$าของเร่ือง ทั้งในด$านเอกสาร การส%งต%องาน ระบบการรับเงิน และ
กําหนดระยะเวลาดําเนินการของแต%ละกระบวนงาน ใช$ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช%วยอํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน ใช$ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให$บริการตามลําดับ จัดสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพื่อ
ให$บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกแก%ประชาชน ให$ได$รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม%
เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากน้ี องค�การบริหารส%วนตําบล ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ�มาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการของกรมส%งเสริมการปกครองท$องถ่ิน ได$มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด$านถนน ทางเดิน และทาง
เท$า, ด$านไฟฟ-าสาธารณะ, ด$านระบบระบายนํ้า, ด$านนํ้าเพื่อการบริโภค, ด$านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด$าน
การส%งเสริมกีฬา, ด$านการส%งเสริมผู$สูงอายุ, ด$านการส%งเสริมผู$ด$อยโอกาส, ด$านงานสาธารณสุข, ด$านการ
ส%งเสริมการพัฒนาสตรี, ด$านการส%งเสริมอาชีพ, ด$านการป-องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด$านการส%งเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท$องถ่ิน, ด$านการส%งเสริมการท%องเที่ยว, ด$านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล$อม, ด$านศึกษา และด$านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร%งด%วนของรัฐบาล (การแก$ไข
ป.ญหาไฟปlาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล%งน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต%
แหล%งกําเนิด       การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป-องกันและแก$ไขป.ญหายา
เสพติดในพื้นท่ี) โดยในข้ันตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก%ประชาชน สร$าง
ความโปร%งใสในการบริการสาธารณะ ให$ประชาชนได$รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม%เลือกปฏิบัติ และ
เพื่อเป7นมาตรการในการป-องกันการทุจริตคอร�รัปชัน    

3. วัตถุประสงค1 
 3.1 สร$างความโปร%งใสในการบริการสาธารณะ ให$ประชาชนได$รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม%
เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพื่อเป7นมาตรการในการป-องกันการทุจริตคอร�รัปชัน 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง/  ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให$ประชาชนได$รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม%เลือกปฏิบัติ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ เทศบาลตําบลหอคํา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให$ประชาชนได$รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม%
เลือกปฏิบัติ    ให$ได$มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด$านถนน ทางเดิน และทางเท$า, ด$านไฟฟ-าสาธารณะ, ด$านระบบ
ระบายน้ํา, ด$านน้ําเพื่อการบริโภค, ด$านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด$านการส%งเสริมกีฬา, ด$านการส%งเสริม
ผู$สูงอายุ, ด$านการส%งเสริมผู$ด$อยโอกาส, ด$านงานสาธารณสุข, ด$านการส%งเสริมการพัฒนาสตรี, ด$านการส%งเสริม
อาชีพ, ด$านการป-องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด$านการส%งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท$องถ่ิน, 
ด$านการส%งเสริมการท%องเที่ยว, ด$านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม, ด$านศึกษา และด$านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร%งด%วนของรัฐบาล (การแก$ไขป.ญหาไฟปlาและหมอกควัน การกําจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล%งน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต%แหล%งกําเนิด การจัดการนํ้าเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป-องกันและแก$ไขป.ญหายาเสพติดในพื้นที่) 
 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป_ (ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 –  2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ใช$จ%ายจากงบประมาณรวมในค%าวัสดุ/ค%าใช$สอย 
 

9. ผู4รับผิดชอบ  
 ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลหอคํา 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 10.1 สร$างความโปร%งใสในการบริการสาธารณะให$ประชาชนได$รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม%เลือกปฏิบัติ 
 10.2 ไม%มีการทุจริตคอร�รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก%ประชาชน 
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โครงการที่ 2 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจ$างสํารวจความพึงพอใจของผู$รับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลหอคํา มีหน$าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให$แก%ประชาชนในท$องถ่ินตามอํานาจหน$าที่  
และหน$าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให$แก%องค�กรปกครองส%วนท$องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 และหน$าที่อ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดให$เป7นหน$าท่ีของเทศบาลและในการปฏิบัติหน$าที่น้ันต$อง
เป7นไปเพื่อประโยชน�สุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีส%วนร%วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล การจัดทํางบประมาณการจัดซ้ือจัดจ$าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปvดเผย
ข$อมูลข%าวสาร ให$เป7นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข$อบังคับ จากภารกิจหน$าท่ีในการจัดทําบริการ    สารธารณะ
ให$แก%ประชาชนในพื้นที่ นั้น องค�การบริหารส%วนตําบลในฐานะผู$ให$บริการก็จะไม%ทราบว%าภารกิจท่ีให$บริการไป
น้ัน ประชาชนได$รับประโยชน� หรือเกิดประโยชน�สูงสุดแก%ประชาชนมากน$อยเพียงใด การให$บริการมีคุณภาพ
เพียงใด ตอบสนองความต$องการผู$รับบริการหรือไม% การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู$รับบริการ จึงต$องมี
โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู$รับบริการ 
 เพื่อให$เป7นไปตามวิธีการบริหารกิจการบ$านเมืองที่ดี คํานึงถึงการมีส%วนร%วมของประชาชน การ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปvดเผยข$อมูลข%าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว%าด$วย
หลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ$านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให$การบริหารกิจการ
บ$านเมืองที่ดีนั้น จะต$องก%อให$เกิดประโยชน�สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต%อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ$มค%าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได$รับการอํานวยความสะดวก และได$รับการตอบสนอง
ความต$องการ ประกอบกับจังหวัด แจ$งให$องค�การบริหารส%วนตําบลดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจาก
ประชาชน ผู$มาขอรับบริการสาธารณะจากเทศบาลตําบลหอคํา ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด$านคุณภาพการ
ให$บริการ เพื่อประโยชน�ในท$องถ่ิน ลูกจ$างและพนักงานจ$าง อีกท้ังเพื่อเป7นการสร$างความโปร%งใสในการ
ให$บริการสาธารณะประโยชน�ให$ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเป7นต$องมีโครงการนี้ข้ึนมา  

3. วัตถุประสงค1 
 3.1 เพื่อเป7นการสร$างความโปร%งใสในการให$บริการสาธารณะการให$บริการประชาชนให$เกิดความพึง
พอใจ 
 3.2 เพื่อเป7นการสร$างจิตสํานึกความตระหนักให$แก%บุคลากรผู$ให$บริการ ปฏิบัติหน$าที่ในการให$บริการ 
โดยยึดประโยชน�สุขของประชาชน 
 3.3 เพื่อเป7นการปรับปรุงและพัฒนางานด$านบริการให$มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพื่อเป7นการป-องกันป.ญหาร$องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน%วยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ$างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหอคํา จํานวน 1 
ครั้ง ต%อป_ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 พื้นท่ีในเขตตําบลหอคํา 
 



๖๘ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจ$างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหอคําตามรูปแบบที่กําหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ$งให$เทศบาลตําบลหอคําทราบ 
 6.4 ดําเนินการเบิกจ%ายเงินให$แก%สถาบันผู$ทําการประเมิน 
 6.5 ปvดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให$ประชาชนทราบ 
 6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด$านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน�สุขแก%ประชาชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป_ (ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 –  2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ได$ใช$งบประมาณ  

9. ผู4รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลหอคํา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 10.1 ผลผลิต 
  ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต%อการบริหารงานของเทศบาลตําบลหอคํา 
จํานวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนผู$รับบริการมีความพึงพอใจไม%ต่ํากว%าร$อยละ 80 
  - การให$บริการสาธารณะมีความโปร%งใส และเกิดประโยชน�สูงสุดแก%ประชาชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๙ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

2.3 มาตรการการใช4ดุลยพินิจและใช4อํานาจหน4าที่ให4เป<นไปตามหลักการบริหารกิจการบ4านเมืองที่ดี 
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดที่เกี่ยวข4องในแต-ละขั้นตอน เปZดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือข-ายสารสนเทศขององค1กร
ปกครองส-วนท4องถ่ิน 

กิจกรรมที่ 1 

1. ช่ือกิจกรรม : กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว%าด$วยหลักการบริหารจัดการบ$านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให$
องค�กรปกครองส%วนท$องถ่ิน จัดทําหลักเกณฑ�การบริหารกิจการบ$านเมืองทีดี โดยอย%างน$อยต$องมีหลักเกณฑ�
เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต$องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให$มีการรับฟ.งและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู$รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให$
สอดคล$องกับความต$องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในป_ที่ผ%านมาได$มีการประเมินองค�กรปกครอง
ส%วนท$องถ่ินที่มีการบริหารจัดการท่ีดี และได$ดําเนินการตามโครงการดังกล%าวอย%างต%อเนื่องทุกป_น้ัน 
 เพื่อให$การประเมินบริหารจัดการบ$านเมืองที่ดีเป7นไปด$วยความเรียบร$อยเกิดประโยชน�สุขต%อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต%อภารกิจขององค�กรมีประสิทธิภาพและความคุ$มค%า สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต$องการของประชาชนได$อย%างแท$จริง หรืออย%างน$อยมีผลการประเมินไม%ต่ํากว%าป_ท่ีผ%านมา 
เทศบาลตําบลหอคํา จึงได$จัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการ
บริการ เพื่อตอบสนองความต$องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ
องค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินและอํานาจหน$าท่ีของเทศบาลตําบลหอคํา ตามกฎหมายเป7นสําคัญ 

3. วัตถุประสงค1 
 3.1 เพื่อลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต$องการของประชาชน 
 3.3 เพื่อรับฟ.งและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู$รับบริการ 
 3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให$บริการประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพื่อลดข้ันตอนในการทํางานของเทศบาลตําบลหอคําให$สั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพื้นที่ ตําบลหอคํา  
 4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป 
 4.4 พนักงานและเจ$าหน$าท่ีของเทศบาลตําบลหอคํา 
 4.5 ผู$บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู%ผู$ใต$บังคับบัญชาซ่ึงมีหน$าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเร่ืองน้ันโดยตรง 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหอคํา 
 
 



๗๐ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แต%งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการท่ีองค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินต$องปฏิบัติ ปรับปรุง
ข้ันตอนและระยะเวลาในการให$บริการท่ีสามารถปฏิบัติได$จริงและพิจารณางานในภารกิจว%าเร่ืองใดที่
ผู$บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให$แก%ผู$ใต$บังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ท่ีนายกมอบอํานาจให$รองนายก หรือปลัด ให$ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร$อมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการให$ประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟ.งข$อร$องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล%าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต%างๆ ให$นายก และผู$บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป_ (ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 –  2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ใช$งบประมาณ 

9. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สํานัก ในเทศบาลตําบลหอคํา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 10.1 ประชาชนได$รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต%อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให$บริการของเจ$าหน$าที่ 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล%องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร$นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล$องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ทําให$ภาพลักษณ�ของเทศบาลตําบลหอคํา เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและทําให$ประชาชนมี
ความศรัทธาต%อคณะผู$บริหารมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

โครงการที่ 2 
1. ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แห%งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ%นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเป7น
กฎหมายท่ีเป7นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว$ว%า “การบริหาร
ราชการต$องเป7นไปเพื่อประโยชน�สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต%อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ$มค%าในเชิงภารกิจแห%งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน%วยงานที่ไม%จําเป7น การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต$องการของประชาชน” และเพื่อให$การ
ดําเนินการดังกล%าวเป7นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล%าว จึงได$มีการ
ประกาศใช$พระราชกฤษฎีกาว%าด$วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ$านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดย
กําหนดให$องค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินจัดทําหลักเกณฑ�การบริหารกิจการบ$านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย%างน$อยต$องมีหลักเกณฑ�เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกใน
การตอบสนองต%อความต$องการของประชาชน 
 เทศบาลตําบลหอคํา เป7นองค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหน$าที่ของ
องค�การบริหารส%วนตําบล ต$องเป7นไปเพื่อประโยชน�สุขของประชาชน ดังนั้นงานให$บริการจึงเป7นงานบริการ
แบบหน่ึงของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผู$บริหารและพนักงานทุกท%านจะต$องร%วมกันปรับปรุงและแก$ไข
กระบวนการทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความต$องการของประชาชนได$มากที่สุด เม่ือประชาชนมารับบริการ
แล$วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําให$เกิดความ
รวดเร็วในการตอบสนองความต$องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึง
และแก$ไขป.ญหาต%างๆ ที่เกิดข้ึนในเขตตําบลหอคํา ให$กับประชาชนได$อย%างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค1 
 3.1 เพื่อให$ประชาชนได$รับการบริการได$อย%างสะดวกรวดเร็วและถูกต$อง 
 3.2 เพื่อให$สามารถตรวจสอบความต$องการของประชาชน รับรู$สภาพป.ญหาและแก$ไขป.ญหาท่ีเกิดข้ึน
ได$ 
 3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให$คํานึงถึงผลลัพธ�ในด$านการบริการประชาชน
ผู$มาติดต%อขอรับบริการ 
 3.4 เพื่อให$การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร%งใสสามารถวัดผล
การดําเนินงานได$ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตตําบลหอคํา และผู$ท่ีมาติดต%อราชการกับเทศบาลตําบลหอคํา 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหอคํา 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.2 จัดให$มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
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 6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให$ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก%ประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู$รับผิดชอบให$เป7นป.จจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงป-ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให$บริการแก%ประชาชน 
  6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผ%นพับประชาสัมพันธ�เผยแพร%ข$อมูลข%าวสารต%างๆ 
  6.4.4 จัดให$มีกล%อง/ตู$รับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร�มคําร$องต%างๆ พร$อมตัวอย%างการกรอกแบบฟอร�มทุกงาน
บริการ 
  6.4.6 จัดทําคําสั่งการให$บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให$มีการให$บริการแก%
ประชาชนท้ังเวลาทําการ ช%วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต%อการให$บริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการให$บริการ เพื่อนําจุดบกพร%องใน
การจัดทําโครงการมาปรับปรุงแก$ไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการให$บริการให$ดียิ่งข้ึนอย%างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต%อไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตลอดป_งบประมาณ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณรายจ%ายประจําป_ พ.ศ. 2561 - 2564 

9. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลหอคํา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 10.1 ประชาชนได$รับการบริการได$อย%างสะดวกรวดเร็วและถูกต$อง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความต$องการของประชาชน รับรู$สภาพป.ญหาและแก$ไขป.ญหาที่เกิดข้ึนได$ 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ� ในด$านการบริการประชาชนผู$มา
ติดต%อขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร%งใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได$ 
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2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดําเนินการอ่ืนใดของผู4มีอํานาจในองค1กรปกครองส-วนท4องถิ่น 

มาตรการที่ 1 
1. ช่ือมาตรการ :  การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอํานาจหน$าท่ีให$กับผู$ใต$บังคับบัญชาในการบริหารงานในด$านต%างๆ ภายในองค�กรน้ัน ก็
เพื่อเป7นการช%วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให$เกิดความคล%องตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข%ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให$ผู$ใต$บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู$ ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเป7นอย%างดี ด$วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพื่อให$การบริหารงานก%อให$เกิดประโยชน�สูงสุดแก%ราชการ 
 ดังนั้น การดําเนินการของหน%วยงานต$องมีการปรับให$เข$ากับสภาพสังคมและทันต%อสถานการณ�ท่ีการ
บริหารราชการต$องเป7นไปเพื่อประโยชน�สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต%อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ$มค%าในเชิงภารกิจแห%งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต$องการของประชาชน แต%ท้ังน้ีต$องมีผู$รับผิดชอบต%อผลของงานซ่ึงเป7น
หลักการบริหารกิจการบ$านเมืองท่ีดี 

3. วัตถุประสงค1 
 เพื่อให$การบริหารราชการของเทศบาลตําบลหอคํา ภายใต$กรอบอํานาจหน$าที่ตามท่ีกฎหมาย
กําหนดให$เป7นไปอย%างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน�สูงสุดแก%ราชการ 

4. เปาหมาย 
 คณะผู$บริหาร  ปลัด   หรือหัวหน$าส%วนราชการ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหอคํา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต%งตั้ง มอบหมาย คณะผู$บริหาร ปลัด    
หรือหัวหน$าส%วนราชการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
 6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ$งคณะผู$บริหาร  ปลัด  หรือหัวหน$าส%วนราชการทุกส%วน ที่ได$รับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ใช$งบประมาณ 

9. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
 ส%วนราชการทุกส%วน 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล%องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการให$บริการประชาชน/บริการสาธารณะได$อย%างมีประสิทธิภาพ 
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มาตรการที่ 2 
1. ช่ือมาตรการ : การมอบอํานาจของนายกเทศมนตรีตําบลหอคํา 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก$ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552  ได$บัญญัติ
เก่ียวกับอํานาจหน$าท่ีของนายกเทศมนตรีไว$หลายเร่ืองหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่
บัญญัติอํานาจหน$าที่ของนายกเทศมนตรีเอาไว$ การท่ีนายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเร่ืองต%างๆ เพียงผู$เดียว ก็
อาจทําให$เกิดช%องว%างในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนต%างๆ เกิดข้ึนได$ ดังน้ัน เพื่อเป7นการแก$ไขป.ญหาต%างๆ ที่
อาจเกิดข้ึน เทศบาลตําบลหอคํา จึงได$กําหนดมาตรการให$มีการมอบอํานาจของนายก ให$รองนายก ปลัด  ได$
ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตําบลหอคํา 

3. วัตถุประสงค1 
 3.1 เพื่อให$การใช$ดุลยพินิจต%างๆ ของฝlายบริหารเป7นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ$านเมืองที่ดี 
 3.2 เพื่อให$เป7นการป-องกันการทุจริตคอร�รัปชันของเจ$าหน$าท่ี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอํานาจอย%างน$อยจํานวน 5 เร่ือง 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหอคํา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยู%ในอํานาจของนายกเทศมนตรีตําบลหอคําเสนอพิจารณา 
 6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหน$าที่ของนายก ให$รองนายก  ปลัด   ปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป_ (ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 –  2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ใช$งบประมาณ 

9. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลหอคํา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 ร$อยละ 80 ของเป-าหมายดําเนินการแล$วเสร็จ 
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มาตรการที่ 3 
1. ชื่อมาตรการ : การออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีตําบลหอคํา ปลัดเทศบาลและหัวหน$าส%วน
ราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลหอคํา เป7นหน%วยงานบริหารราชการองค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจ
หน$าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให$แก%ประชาชนในท$องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก$ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552   และหน$าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให$แก%องค�กรปกครองส%วนท$องถ่ิน พ.ศ. 2542 แก$ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 และหน$าที่ตาม
กฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให$องค�การบริหารส%วนตําบลมีหน$าท่ีต$องทําอีกมากมาย ในการให$บริการสาธารณะแก%
ประชาชน ผู$มารับบริการติดต%อกับหน%วยงานต%างๆ  น้ัน มักจะประสบป.ญหาด$านการอํานวยความสะดวกใน
การติดต%อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู%กับฝlายบริหาร ไม%มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมาย
อํานาจหน$าท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน$าหน%วยงานระดับสํานัก กอง และฝlายต%างๆ ซ่ึงเป7น
อุปสรรคอย%างยิ่งต%อการให$บริการ ทําให$การบริการเกิดความล%าช$า ประชาชนไม%ได$รับความสะดวกอันอาจเป7น
สาเหตุหน่ึงของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ$าหน$าที่ ส%งผลให$ระบบการ
ให$บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพื่อให$เป7นไป ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก$ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 ที่
กําหนดให$การปฏิบัติงานตามอํานาจหน$าที่ของเทศบาลตําบลหอคํา ต$องเป7นไปเพื่อประโยชน�สุขของประชาชน 
โดยใช$วิธีการบริหารกิจการบ$านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว%าด$วยหลักเกณฑ� และวิธีการบริหารกิจการ
บ$านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดให$การบริหารราชการเพื่อให$เกิดประโยชน�สุข
ของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต%อภารกิจของรัฐ ไม%มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป7น ประชาชนได$รับ
การอํานวยความสะดวกและได$รับการตอบสนองความต$องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ$มค%า   
 ดังน้ัน เพื่อให$การบริหารราชการเป7นไปตามหลักการบริหารกิจการบ$านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต$องการของประชาชน ลดข้ันตอนการให$บริการและไม%สร$างเง่ือนไขข้ันตอนที่มีความยุ%งยาก จึงจําเป7นต$องมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหน$าที่ของเทศบาลตําบลหอคํา ข้ึน 

3. วัตถุประสงค1 
 3.1 เพื่อเป7นการลดข้ันตอนการให$บริการประชาชนให$ได$รับความสะดวก รวดเร็ว เป7นธรรม 
ตอบสนองความต$องการของประชาชน 
 3.2 เพื่อให$ประชาชนมีความพึงพอใจในการให$บริการจากหน%วยงาน 
 3.3 เพื่อเป7นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู$บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพื่อป-องกันการผูกขาดอํานาจหน$าที่ในการใช$ดุลยพินิจอันอาจเป7นเหตุแห%งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหน%งหน$าที่ราชการ 

4. เปาหมาย 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด  และหัวหน$าส%วนราชการ   

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหอคํา 
 



๗๗ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข$อบังคับและหนังสือ  
สั่งการ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจ$งเวียนให$ทุกส%วนราชการและผู$รับมอบอํานาจให$ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ�ให$ประชาชนทราบ 
 6.4 ให$ผู$รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีได$รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป_ (ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 –  2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ใช$งบประมาณ 

9. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน$าสํานักปลัดเทศบาลตําบลหอคํา 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคําสั่งมอบหมายงานให$ผู$ท่ีเก่ียวข$องปฏิบัติราชการแทน   
 10.2 ผลลัพธ1 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได$รับอยู%ในระดับดี 
  - ประชาชนได$รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน$าท่ีอันเป7นช%องทางแห%งการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก-หน-วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให4เป<นที่ประจักษ1 

 2.4.2 ยกย-องเชิดชูเกียรติที่ให4ความช-วยเหลือกิจการสาธารณะของท4องถิ่น 

กิจกรรมที่ 1 
1. ช่ือกิจกรรม : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู$มีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในป.จจุบันสังคมไทยให$ความสําคัญกับการมีส%วนร%วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
ส%วนร%วมตามท่ีบัญญัติไว$ในรัฐธรรมนูญแห%งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป7นการยกย%องเชิดชูเกียรติบุคคล 
เด็ก เยาวชนและองค�กรท่ีให$การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด$านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเป7น
ประโยชน�แก%ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป7นขวัญกําลังใจให$บุคคลหรือองค�กรมีความมุ%งม่ัน ตั้งใจ ร%วม
เป7นแกนนําในการส%งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ�มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 กองการศึกษา จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู$มีจิตสาธารณะ เพื่อนําผู$ท่ีได$รับการคัดเลือก
ระดับหมู%บ$านเข$ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเน่ืองในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต� และวันผู$สูงอายุในทุก
ป_งบประมาณ เพื่อเป7นขวัญกําลังใจ ให$ประชาชนมีความมุ%งม่ัน ช%วยเหลือสังคม และเป7นแบบอย%างต%อบุคคลอ่ืน
ในชุมชน 

3. วัตถุประสงค1 
 3.1 เพื่อยกย%องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให$การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมด$านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ท่ีเป7นประโยชน�แก%ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย%างต%อเนื่องให$สังคมได$รับรู$ 
 3.2 เพื่อประชาสัมพันธ�และเผยแพร%ผลงานของผู$ที่ได$รับรางวัลให$เป7นตัวอย%างท่ีดีแก%สาธารณชนต%อไป 
 3.3 เพื่อเป7นขวัญและกําลังใจให$บุคคล เด็กและเยาวชน ร%วมสนับสนุนและส%งเสริมการดําเนินงานด$าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย%างต%อเน่ืองและกว$างขวางยิ่งข้ึน 
 
4. เปาหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีตําบลหอคํา 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหอคํา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธ�กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู$มีจิตสาธารณะ 
 6.2 ประสานกํานัน ผู$ใหญ%บ$าน และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหอคํา เพื่อคัดเลือกบุคคลผู$เข$าร%วม
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู$มีจิตสาธารณะ 
 6.3 จัดทําเอกสารผู$ทําคุณประโยชน�ด$านต%างๆ เพื่อเสนอผู$บังคับบัญชา   
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู$มีจิตสาธารณะ 
 6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู$มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู$บังคับบัญชา 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป_ (ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 –  2564) 



๗๙ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ใช$งบประมาณ 

9. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 ผู$ทําคุณประโยชน�ได$รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู$มีจิตสาธารณะ เพื่อให$เป7นแบบอย%างกับประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๐ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

2.4.3 ยกย-องเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ 1 
 

1. ช่ือกิจกรรม : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู$ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป7นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ$าอยู%หัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแก%พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว%า 25 ป_ ตั้งแต%ก%อนวิกฤติการณ�ทางเศรษฐกิจ และเม่ือ
ภายหลังได$ทรงเน$นย้ําแนวทางการแก$ไขเพื่อให$รอดพ$นและสามารถดํารงอยู%ได$อย%างม่ันคงและยั่งยืนภายใต$
กระแสโลกาภิวัฒน�และความเปลี่ยนแปลงต%างๆ ซ่ึงการเกษตรในสมัยก%อน เกษตรกรจะทําการผลิตเพื่อการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล$อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม$ผล ไม$ยืนต$น 
พืชสมุนไพร พืชใช$สอย ในลักษณะของสวนผสม ต%อมามีการพัฒนาเป7นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหน%าย 
ทําให$ต$องใช$ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ต$นทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทําให$ต$องหันกลับมาทําการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหน%ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกคร้ัง 
การปลูกผักสวนครัวร้ัวกินได$จึงเป7นอีกแนวทางหนึ่งที่น%าสนใจ เนื่องจากเป7นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป7น
การใช$พื้นท่ีเล็กๆ ให$เกิดประโยชน� ปลอดภัยจากการใช$สารเคมีและสารพิษตกค$าง ทําให$สภาพแวดล$อมของ
บริเวณบ$านน%าอยู%น%าอาศัย และท่ีสําคัญสามารถใช$บริโภคในครัวเรือนเป7นการลดรายจ%ายของครอบครัวแทนที่
จะซ้ือจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป7นการเพิ่มรายได$ให$แก%ครอบครัวอีกด$วย 
   

 เทศบาลตําบลหอคํา ได$เห็นความสําคัญของการส%งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเร่ิม
จากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเป7นลําดับแรก จึงได$ร%วมกับศูนย�บริการและถ%ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลหอคํา คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถลดการใช$ทรัพยากร
นํ้าและต$นทุนในการใช$จ%ายลงได$ และสามารถนําผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไปเพิ่มราบได$อีกทางหน่ึง 
โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ําในพื้นท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแล$งให$สอดคล$องกับ
ปริมาณน้ําต$นทุนและสถานการณ�ท่ีเก่ียวข$องเพื่อเป7นตัวอย%าง ตลอดจนสามารถถ%ายทอดความรู$เพื่อช%วยเหลือ
เกษตรกรที่ได$รับผลกระทบจากภัยแล$งให$มีรายได$จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย%างยั่งยืน จึงได$จัดทํากิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู$ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต%งต้ังให$เป7นวิทยากรประจําศูนย�เรียนรู$โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย�สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป7นตัวอย%างให$แก%เกษตรกรได$น$อมนํา
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช$ในการดําเนินชีวิตอีกด$วย 

3. วัตถุประสงค1 
 เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู$ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให$เป7นตัวอย%างและเป7นวิทยากร   
ถ%ายทอดให$แก%เกษตรกร 

4. สถานที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหอคํา 
 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย�การเรียนรู$เศรษฐกิจพอเพยีง ประจําตําบลหอคํา 
 5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง   



๘๑ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 5.3 มอบใบประกาศนียบัตร   
 5.4 ประชาสัมพันธ� ศูนย�สาธติเกษตรผสมผสาน 
 5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป_ (ป_งบประมาณ 2561 – 2564)  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 เป7นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  1,000.-บาท 

8. ผู4รับผิดชอบโครงการฯ 
   สํานักปลัดเทศบาลตาํบลหอคํา 
 
9. ตัวชี้วัด 
 9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข$าร%วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
สนองพระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.2 ตัวช้ีวัดท่ี 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถ%ายทอดให$ความรู$ของศูนย�เรียนรู$โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ศูนย�สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย�เรียนรู$เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป-าหมายเกษตรกรและ
บุคคลท่ัวไปที่สนใจขอเข$าศึกษาโครงการฯ   

10. ผลลัพธ1 
 10.1 เกษตรกรท่ีผ%านการอบรมสมัครใจเข$าร%วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชดําริ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอย%างเป7นรูปธรรม 
 10.2  ศูนย�สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  ดําเนินงานอย%างเป7นรูปธรรมและเป7นศูนย�เรียนรู$มีชีวิตของตําบล  
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได4ทราบ หรือรับแจ4งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ดําเนินการให4มีข4อตกลงระหว-างบุคลากรในองค1กรได4ปฏิบัติหน4าที่ราชการด4วยความ

ซ่ือสัตย1 สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ4านเมืองที่ดี 

มาตรการที่ 1 
 

1. ช่ือมาตรการ : “จัดทําข$อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร%งใสในการดําเนินงานของหน%วยงานภาครัฐได$กําหนดดัชนีใน
การประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป7นหลักรวมถึง
ข$อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหน%วยงานของภาครัฐ สาเหตุส%วนมากเกิดจากการดําเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากป.จจัยทางวัฒนธรรมขององค�กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต%างๆ ที่
เอ้ือให$เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค�กรท่ีนําไปสู%การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค%านิยมและ
วัฒนธรรมขององค�กรให$กลายเป7นสิ่งที่ยอมรับได$ของผู$บริหารและเจ$าหน$าที่ภายในองค�กร โดยการสร$างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส%วนร%วมในการต%อต$านการทุจริตภายในองค�กร ของผู$บริหารและ
เจ$าหน$าท่ีถึงแม$จะเป7นส่ิงท่ียากต%อการดําเนินงานก็ตาม แต%เป7นสิ่งสําคัญที่หน%วยงานต$องสร$างให$เกิดการ
เปล่ียนแปลงเพื่อนําไปสู%องค�กรที่มีคุณธรรมและความโปร%งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป7นการสร$างแนวร%วม
ในการต%อต$านการทุจริตอันจะส%งผลต%อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลหอคํา จึงได$จัดทํามาตรการ “จัดทําข$อตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ีกําหนดดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการด$วยความซ่ือสัตย� สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ$านเมืองที่ดี ข้ึน เพื่อ
เป7นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค�กรที่จะนําไปสู%การยกระดับคุณธรรมและความโปร%งใสในการ
ดําเนินงานให$สูงข้ึน 

3. วัตถุประสงค1 
 3.1 เพื่อให$บุคลากรปฏิบัติราชการด$วยความซ่ือสัตย� สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ$านเมืองท่ีดี 
 3.2 เพื่อให$ทุกส%วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพื่อเสริมสร$างวัฒนธรรมองค�กรท่ีมีความโปร%งใส มีคุณธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค�กรปฏิบัติตามเกณฑ�ตัวชี้วัดข$อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
 เทศบาลตําบลหอคํา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําข$อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส%วนราชการระหว%างส%วนราชการกับผู$บริหารท$องถ่ินที่
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด$วยความซ่ือสัตย� สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ$านเมืองท่ีดี 
 6.2 รวบรวมรายงานข$อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส%วนราชการเสนอผู$บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ�พร$อมแจ$งให$ทุกส%วนราชการถือปฏิบัติ 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ใช$งบประมาณ 

9. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลตําบลหอคํา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 มีการจัดทําข$อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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กิจกรรมที่ 2 
1. ช่ือกิจกรรม “การจัดทําข$อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหอคํา” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ%นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว%า
การปฏิบัติหน$าท่ีของส%วนราชการต$องใช$วิธีการบริหารกิจการบ$านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย%างยิ่งให$คํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผู$ปฏิบัติงานการมีส%วนร%วมของประชาชนการเปvดเผยข$อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต%ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว%าด$วย
หลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ$านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไว$ว%า เพื่อประโยชน�ในการ
ปฏิบัติราชการให$เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต%อคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป7นลายลักษณ�อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดให$ส%วนราชการ จัดให$มีคณะผู$ประเมินอิสระดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส%วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให$บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู$รับบริการ ความคุ$มค%าในภารกิจ ท้ังน้ีตามหลักเกณฑ� วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด 
 เทศบาลตําบลหอคํา จึงได$จัดให$มีการจัดทําข$อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลง
นามในข$อตกลงการปฏิบัติราชการระหว%างนายกเทศมนตรีตําบลหอคํา กับปลัดเทศบาลตําบลหอคํา และ
หัวหน$าสํานักปลัด/ผู$อํานวยการกอง และให$มีการลงนามจัดทําข$อตกลงทุกป_ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหอคํา 

3. วัตถุประสงค1 
 3.1 เพื่อให$การปฏิบัติราชการตามข$อตกลงการปฏิบัติราชการของหน%วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝlาย 
เป7นไปอย%างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
 3.2 เพื่อให$หน%วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝlาย มีความเข$าใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพื่อใช$เป7นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝlาย ตามข$อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ   
 3.4 เพื่อให$หน%วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝlาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป7นข$อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข4อตกลงการปฏิบัติราชการของหน-วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝOาย 
 เทศบาลตําบลหอคํา ได$ทําข$อตกลงผลงานกับผู$ใต$บังคับบัญชาเป7นลายลักษณ�อักษรอย%างชัดเจน โดย
จัดทําข$อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝlาย เพื่อให$การดําเนินงานตามข$อตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกล%าวบรรลุเป-าหมายอย%างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด และรับ
สิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได$มีการลงนามบันทึกข$อตกลงการปฏิบัติราชการระหว%างนายกเทศมนตรีตําบลหอ
คํากับปลัดเทศบาลตําบลหอคํา และปลัดเทศบาลกับหัวหน$าหน%วยงานในสังกัด พร$อมคณะทํางานได$ร%วมกัน
พิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต%ละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพื่อให$เกิดประโยชน�สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพื่อให$เกิดผลสัมฤทธิ์ต%อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย%างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ$มค%าในเชิงภารกิจ 
4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
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5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต$องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู$และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝlายต%างๆ และผู$ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข$าใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว%าด$วยหลักเกณฑ�การบริหารกิจการบ$านเมืองท่ีดี    
พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ� 2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให$มีผลการปฏิบัติราชการอย%างเหมาะสม เช%น  
  - ศึกษาข$อมูล และเอกสารหลักฐานต%างๆ เช%น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวข$องกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด 
เป7นต$น 
  - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู$กํากับดูแลตัวชี้วัด และผู$
จัดเก็บข$อมูล เพื่อให$การดําเนินการเป7นไปตามเป-าหมายที่กําหนด และการมีส%วนร%วมของผู$บริหารของ
หน%วยงานในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกล%าว 
 1.3 รับฟ.งความคิดเห็นของหน%วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให$การดําเนินงานบรรลุตามเป-าหมาย
หรือตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
 1.4 วัดผลลัพธ�ที่ได$จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค%าเป-าหมาย และเกณฑ�การให$คะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหน%วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต$นไม%เป7นไปตามเป-าหมายท่ีกําหนด เพื่อหาแนวทางแก$ไขให$การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป-าหมายท่ีกําหนดไว$ 

6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได4รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู%ในระดับดีเลิศ/ดี
เยี่ยม 

5 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู%ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู%ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู%ในระดับพอใช$ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู%ในระดับปรับปรุง 1 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

2.5.2 มีการให4ความร-วมมือกับหน-วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ได4ดําเนินการตามอํานาจ
หน4าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค1กรปกครองส-วนท4องถิ่น 

กิจกรรมที่ 1 

1. ช่ือกิจกรรม : การให$ความร%วมมือกับหน%วยตรวจสอบท่ีได$ดําเนินการตามอํานาจหน$าที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหอคํา 

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตําบลหอคํา ให$ความร%วมมือกับหน%วยตรวจสอบท่ีได$ดําเนินการตามอํานาจหน$าท่ีเพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหอคํา เนื่องจากเห็นความสําคัญของการ
ตรวจสอบท่ีจะเป7นป.จจัยสําคัญช%วยให$การดําเนินงานตามภารกิจขององค�การบริหารส%วนตําบล เป7นไปอย%างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช%วยป-องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงนอกจากจะให$ความร%วมมือกับหน%วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, 
อําเภอ) แล$ว องค�การบริหารส%วนตําบล ยังให$ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในด$วย โดยให$มีเจ$าหน$าที่
ตรวจสอบภายในทําหน$าท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในทุกส%วนราชการ 
 การให$ความร%วมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ%นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป_ 
ได$มอบหมายให$หน%วยงานผู$เบิก/หัวหน$าหน%วยคลัง มีหน$าที่ให$คําช้ีแจงและอํานวยความสะดวกแก%เจ$าหน$าที่
ของสํานักงานการตรวจเงินแผ%นดิน กรณีได$รับข$อทักท$วงให$หัวหน$าหน%วยงานผู$เบิก/หัวหน$าหน%วยงานคลัง
ปฏิบัติตามข$อทักท$วงโดยเร็ว อย%างช$าไม%เกิน 45 วัน     นับจากวันท่ีได$รับแจ$งข$อทักท$วง กรณีท่ีชี้แจงข$อ
ทักท$วงไปยัง สตง.แล$ว แต% สตง.ยืนยันว%ายังไม%มีเหตุผลที่จะล$างข$อทักท$วง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและ
รายงานให$ผู$ว%าราชการจังหวัดให$เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีได$รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว%าด$วยการรับเงิน การเบิกจ%ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค�กรปกครองส%วนท$องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก$ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให$งานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝlายนิติ
การและดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน$าที่ดําเนินการให$เป7นไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เคร%งครัด เที่ยงธรรม ไม%เลือกปฏิบัติ กรณีมีเร่ืองร$องเรียนกล%าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน$าที่
โดยมิชอบ 
 นอกจากน้ี ยังให$ความร%วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได$ดําเนินการตาม
อํานาจหน$าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหอคํา เพื่อความโปร%งใส 
และป-องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ%านมาในรอบ 10 ป_ ไม%พบการทุจริตแต%อย%างใด 

3. วัตถุประสงค1 
 3.1 เพื่อให$เป7นมาตรการจัดการ กรณีได$รับทราบหรือรับแจ$ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพื่อความโปร%งใส และป-องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ$านเมืองที่ดี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝlาย จัดทําข$อตกลงการปฏิบัติราชการต%อผู$บริหาร 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลตําบลหอคํา 



๘๗ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

6. วิธีดําเนินการ 
 - ทุกสํานัก/กอง ให$ความร%วมมือกับหน%วยตรวจสอบท่ีได$ดําเนินการตามอํานาจหน$าท่ีเพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหอคํา 
 - ปฏิบัติตามข$อทักท$วงฯ ตามระเบียบฯ ภายในกําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป_ (ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 –  2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ใช$จ%ายงบประมาณรวมในหมวดค%าตอบแทน ค%าใช$สอย และวัสดุ 

9. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ เทศบาลตําบลหอคํา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 10.1 เทศบาลตําบลหอคํา มีมาตรการจัดการ กรณีได$รับทราบหรือรับแจ$ง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
 10.2 เทศบาลตําบลหอคํา มีความโปร%งใส และป-องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ$านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

มาตรการที่ 2 

1. ช่ือมาตรการ : “ให$ความร%วมมือกับหน%วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค�กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกํากับดูแลองค1กรปกครองส-วนท4องถิ่นตามกฎหมาย องค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินแต%ละ
ประเภทได$ให$อํานาจข$าราชการในหน%วยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผู$ว%าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ
ดูแลให$องค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินดําเนินกิจการเป7นไปตามกฎหมายอย%างเคร%งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อํานาจหน$าท่ีที่กําหนดไว$ในกฎหมาย 
 กลไกองค1กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช4อํานาจขององค1กรปกครองส-วนท4องถิ่น ซ่ึงในแง%ของการ
ทุจริตจะเก่ียวข$องกับการใช$จ%ายเงินไปโดยชอบด$วยกฎหมายระเบียบข$อบังคับหรือไม% หรือตรวจสอบเพื่อให$
นักการเมืองท$องถ่ินและองค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินดําเนินกิจการต%างๆ อย%างโปร%งใสและสุจริต ซ่ึงหน%วยงาน
ท้ังสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ%นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป-องกันและปราบปรามการทุจริต
แห%งชาติ (ป.ป.ช.) เป7นองค�กรที่มีหน$าที่สําคัญ 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลหอคํา จึงได$มาตรการ “ให$ความร%วมมือกับหน%วยงานตรวจสอบ” ข้ึน เพื่อส%งเสริม
สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน%วยงานภาครัฐและองค�กรอิสระท่ีมีหน$าที่ตรวจสอบองค�กรปกครองส%วน
ท$องถ่ินให$มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค1 
 เพื่อส%งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน%วยงานภาครัฐและองค�กรอิสระที่มีหน$าท่ีตรวจสอบ
องค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินให$มีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหอคํา จากหน%วยงานภาครัฐและ
องค�กรอิสระเป7นอย%างมีประสิทธิภาพ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหอคํา 

6. วิธีดําเนินการ 
 ให$ความร%วมมือกับหน%วยงานตรวจสอบท้ังจากผู$กํากับดูแลและองค�กรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ%นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาํป_ หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ใช$งบประมาณ 

 



๘๙ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

9. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลหอคํา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 เทศบาลตําบลหอคํา ให$ความร%วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลหอคํา จากหน%วยงานภาครัฐ และองค�กรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

2.5.3 ดําเนินการให4มีเจ4าหน4าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให4เป<นไปตามกฎหมาย กรณีมีเร่ือง
ร4องเรียนกล-าวหาบุคลากรในองค1กรปกครองส-วนท4องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน4าที่โดยมิชอบ 

มาตรการที่ 1 

1. ช่ือมาตรการ : มาตรการ “แต%งตั้งผู$รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องร$องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด$วยเทศบาลตําบลหอคํา มีนโยบายใช$หลักธรรมาภิบาลส%งเสริมให$ภาคประชาชนเข$ามามีส%วนร%วมโดย
เปvดโอกาสให$ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร$องเรียน แจ$งเบาะแส เสนอข$อคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคําร$องเรียน
ผ%านช%องทางต%างๆ ได$แก% ระบบอินเตอร�เน็ต ทางโทรศัพท� หรือแจ$งเบาะแสด$วยตนเอง 
 ฉะน้ัน เพื่อให$การดําเนินการรับเร่ืองร$องเรียนเป7นไปด$วยความเรียบร$อย สามารถแก$ไขความเดือดร$อน
ของประชาชนได$อย%างมีประสิทธิภาพ จึงได$แต%งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร$องเรียนประจําเทศบาล
ตําบลหอคํา รวมถึงจัดทําคู%มือดําเนินการเร่ืองร$องเรียนของเทศบาลตําบลหอคําข้ึน เพื่อดําเนินการมาตรการ
จัดการในกรณีได$รับทราบหรือรับแจ$งเร่ืองร$องเรียนต%างๆ เจ$าหน$าที่รับผิดชอบได$ถือปฏิบัติให$เป7นแนวทาง
เดียวกัน 

3. วัตถุประสงค1 
 3.1 เพื่อจัดให$มีเจ$าหน$าที่ผู$รับผิดชอบดําเนินการรับแจ$งเร่ืองร$องเรียนต%างๆ  
 3.2 เพื่อจัดให$มีมาตรการจัดการในกรณีได$รับทราบหรือรับแจ$งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป7นไปตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล$องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ�เก่ียวข$องอย%างถูกต$อง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต%งตั้งเจ$าหน$าที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร$องเรียน 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหอคํา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดผู$รับผิดชอบเรื่องร$องเรียน 
 6.2 จัดทําคู%มือดําเนินการเร่ืองร$องเรียนของเทศบาลตําบลหอคํา 
 6.3 จัดประชุมให$ความรู$เจ$าหน$าท่ีผู$รับผิดชอบเร่ืองร$องเรียนเพื่อใช$เป7นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดําเนินการแก$ไขป.ญหาเรื่องร$องเรียนที่ได$รับจากช%องทางการร$องเรียนต%างๆ ให$เป7นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร%งใสและเป7นธรรม 
 6.4 เผยแพร%กระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเร่ืองร$องเรียนของเทศบาลตําบลหอคํา ให$
ผู$รับบริการ ผู$มีส%วนได$เสีย คู%สัญญา ประชาชนทั่วไป หน%วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน%วยงาน 
สามารถเข$าใจและใช$ประโยชน�จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล%าวได$ตรงกับความต$องการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ใช$งบประมาณ 



๙๑ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

9. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลหอคํา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 เจ$าหน$าที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร$องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร$องเรียนของเทศบาล
ตําบลหอคํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 
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มาตรการที่ 2 

1. ช่ือมาตรการ : “ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร$องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล%าวหาเจ$าหน$าท่ี
ของเทศบาลตําบลหอคํา  ว%าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน$าที่ โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห%งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป-องกันและแก$ไขป.ญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได$กําหนดให$ทุกส%วนราชการและหน%วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป-องกันและแก$ไขป.ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส%วนราชการและหน%วยงานของรัฐ โดยมุ%งเน$นการสร$าง  
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส%งเสริมการมีส%วนร%วมจากทุกภาคส%วนในการตรวจสอบเฝ-าระวัง เพื่อสกัด
ก้ันมิให$เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได$ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ� จันทร�โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได$แถลงนโยบายของรัฐบาลต%อสภานิติบัญญัติแห%งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ได$กําหนดให$มีการ
บริหารราชการแผ%นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป-องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป7น
นโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อให$การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห%งชาติ ในการ
ป-องกันและแก$ไขป.ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป7นไปอย%างมีประสิทธิภาพ ในการน้ีเทศบาลตําบลหอคํา จึง
ได$จัดทํามาตรการการดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองร$องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล%าวหาเจ$าหน$าที่
ของเทศบาลตําบลหอคํา ว%าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน$าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให$ประชาชนหรือผู$มี
ส%วนได$เสียได$ทราบช%องทางการร$องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร$องเรียน และการตอบสนองต%อข$อ
ร$องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข$าราชการ และเป7นการสร$างเครือข%ายภาคประชาชนในการ
ช%วยสอดส%องและเฝ-าระวังมิให$เจ$าหน$าท่ีกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีได$อีกทาง
หนึ่งด$วย 

3. วัตถุประสงค1 
 3.1 เพื่อสร$างจิตสํานึกให$แก%พนักงานเทศบาล พนักงานจ$างตามภารกิจและลูกจ$างของเทศบาลตําบล
หอคํา ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพื่อให$การตรวจสอบเร่ืองร$องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป7นไปอย%างรวดเร็ว 
โปร%งใส เป7นธรรม 

4. เปาหมาย 
   พนักงานเทศบาล   พนักงานจ$างตามภารกิจ และลูกจ$างของเทศบาลตําบลหอคํา 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหอคํา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ�และแนวทางในการพิจารณาเร่ืองร$องเรียนว%ามีมูลและเข$า
องค�ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม% 
 6.2 แต%งตั้งคณะกรรมการสอบข$อเท็จจริง กรณีมีเจ$าหน$าท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน$าที่
โดยมิชอบ 
 6.3 กําหนดช%องทางการร$องเรียน แจ$งเบาะแสข$อมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช%องทางการร$องเรียนให$ง%าย สะดวกและวิธีการคุ$มครองผู$ให$ข$อมูล เพื่อเป7นหลักประกันและสร$างความม่ันใจแก%
ผู$ให$ข$อมูล ในการให$ข$อมูลที่เป7นประโยชน�แก%หน%วยงาน 



๙๓ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 6.4 แจ$งผลการพิจารณาให$ผู$ร$องเรียนทราบผลและความคืบหน$าของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป_ (ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 –  2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ใช$งบประมาณ 

9. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
   สํานักปลัดเทศบาลตําบลหอคํา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 ตัวชี้วัด 
 ร$อยละของเร่ืองร$องเรียนของเจ$าหน$าท่ีที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ1 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ-าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ$าหน$าที่ 
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มิติที่ 3 การส-งเสริมบทบาทและการมีส-วนร-วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให4มีและเผยแพร-ข4อมูลข-าวสารในช-องทางที่เป<นการอํานวยความสะดวกแก-ประชาชนได4มี
ส-วนร-วมตรวจสอบการปฏิบตัิราชการตามอํานาจหน4าที่ขององค1กรปกครองส-วนท4องถิ่นได4ทุกข้ันตอน 
 3.1.1 จัดให4มีศูนย1ข4อมูลข-าวสารตามกฎหมายว-าด4วยข4อมูลข-าวสารของทางราชการ 

โครงการที่ 1 
1. ช่ือโครงการ :  “โครงการจัดทําค%าบริการพื้นท่ีเว็ปไซต�รายป_ และค%าธรรมเนียมชื่อโมเมนเนมรายป_    
    เว็ปไซต� ของ ทต.หอคํา” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห%งพระราชบัญญัติข$อมูลข%าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให$หน%วยงานของรัฐ
ต$องจัดให$มีข$อมูลข%าวสารของราชการอย%างน$อยตามท่ีกฎหมายกําหนดไว$ให$ประชาชนเข$าตรวจดู โดยมี
เจตนารมณ�ให$ประชาชนมีโอกาสอย%างกว$างขวางในการได$รับข%าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต%างๆ ของรัฐ 
 ดังน้ัน เพื่อให$การดําเนินการดังกล%าวเป7นไปตามที่กฎหมายกําหนด เทศบาลตําบลหอคําจึงได$ให$มี
สถานที่สําหรับประชาชนเข$าตรวจดูข$อมูลข%าวสารซ่ึงได$รวบรวมไว$     เพื่อท่ีประชาชนจะได$สามารถรับรู$สิทธิ
และหน$าที่ของตนอย%างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช$สิทธิทางการเมืองได$โดยถูกต$องตรงกับความเป7น
จริง ในการรักษาประโยชน�ของตนต%อไป 

3. วัตถุประสงค1 
 3.1 เพื่อเผยแพร%ข$อมูลข%าวสารอันเป7นประโยชน�แก%ประชาชนอย%างครบถ$วน ถูกต$องและไม%บิดเบือน
ข$อเท็จจริง  
 3.2 เพื่อเพิ่มช%องทางให$ประชาชนได$มีส%วนร%วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหอ
คํา 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เว็ปไซต�เทศบาลตําบลหอคํา จํานวน 1 เว็ปไซต� 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลหอคํา   

6. วิธีดําเนินการ 
 มีบริการอินเตอร�เน็ตสําหรับให$บริการประชาชนท่ัวไปและมี การจัดเก็บสถิติผู$มารับบริการและสรุปผล
เสนอผู$บริหาร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ใช$งบประมาณ 
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9. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลหอคํา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 เว็ปไซต�ของเทศบาลตําบลหอคํา 
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กิจกรรมที่ 2 

1. ช่ือกิจกรรม : “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย�ข$อมูลข%าวสารของเทศบาลตําบลหอคํา ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห%งพระราชบัญญัติข$อมูลข%าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึงบัญญัติไว$
ว%าภายใต$บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน%วยงานของรัฐต$องจัดให$มีข$อมูลข%าวสารของราชการอย%างน$อย
ดังต%อไปน้ีไว$ให$ประชาชนเข$าตรวจดูได$ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ�และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
 และเพื่อให$เป7นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เร่ืองหลักธรรมาภิบาล ความ
โปร%งใส การมีส%วนร%วม สามารถตรวจสอบได$ 

3. วัตถุประสงค1 
 1. เพื ่อให$เป7นไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองค�การบริหารส%วนตําบลxxx ว%าด$วยข$อมูล
ข%าวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศเทศบาลตําบลหอคํา เร่ือง ค%าธรรมเนียมการทําสําเนาและการ
รับรองสําเนาข$อมูลข%าวสารของศูนย�ข$อมูลข%าวสารเทศบาลตําบลหอคําข้ึน 
 2. เพื่อให$บริการข$อมูลข%าวสารของราชการไว$ให$ประชาชนเข$าตรวจดู ศึกษา ค$นคว$า ตลอดจนเผยแพร% 
จําหน%าย   จ%ายแจก รวมท้ังปฏิบัติหน$าที่ให$เป7นไปตามระเบียบนี้ 
 3. เพื่ออํานวยความสะดวกให$กับประชาชนในการจัดระบบข$อมูลข%าวสาร ดังนี้ 
  3.1 ข$อมูลข%าวสารท่ีลงพิมพ�ในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ข$อมูลข%าวสารท่ีต$องจัดไว$ให$ประชาชนตรวจดูได$ 
  3.3 ข$อมูลข%าวสารอ่ืน 
  3.4 ข$อมูลข%าวสารส%วนบุคคล 

4. เปาหมาย 
 1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย�ข$อมูลข%าวสารของราชการ จํานวน 1 แห%ง 
 2. ระเบียบเทศบาลตําบลหอคําว%าด$วยข$อมูลข%าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 
 จํานวน 1 ชุด 
 3. ประกาศเทศบาลตําบลหอคํา เรื่อง ค%าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข$อมูลข%าวสาร
ของศูนย�ข$อมูลข%าวสารเทศบาลตําบลหอคํา จํานวน 1 ฉบับ 
 4. แบบคําร$องขอตรวจดูข$อมูลข%าวสาร จํานวน 1 ฉบับ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ภายในเทศบาลตําบลหอคํา 

6. วิธีการดําเนินงานโครงการ 
 6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย�ข$อมูลข%าวสารของราชการ 
 6.2 เม่ืออนุมัติแล$ว แจ$งเวียนทราบภายในทุกส%วนราชการ 
 6.3 จัดทําร%างระเบียบฯ ว%าด$วยข$อมูลข%าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอต%อผู$บริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 
 6.4 จัดทําร%างประกาศฯ เรื่องค%าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข$อมูลข%าวสาร เสนอ
ต%อผู$บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 6.5 จัดทําร%างแบบคําร$องขอตรวจดูข$อมูลข%าวสาร เสนอต%อผู$บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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 6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โต�ะ ตู$เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 

7. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ.2561 –  พ.ศ.2564  

8. งบประมาณ 
 ไม%ใช$งบประมาณ 

9. หน-วยงานที่รับผิดชอบ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลหอคํา 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ1 
 1. มีการจัดต้ังศูนย�ข$อมูลข%าวสารของราชการ เทศบาลตําบลหอคํา ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหอคํา 
 2. มีการจัดระบบข$อมูลข%าวสารที่ครบถ$วน ไว$สําหรับอํานวยความสะดวกให$กับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูข$อมูลข%าวสารทางราชการ 
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กิจกรรมที่ 3 
1. ช่ือกิจกรรม :  “การให$ความรู$ให$แก%พนักงานเทศบาล เร่ือง พ.ร.บ.ข$อมูลข%าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติข$อมูลข%าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได$กําหนดหน$าท่ีให$หน%วยงานของรัฐ         
ต$องปฏิบัติอยู%หลายประการ เช%น หน$าที่ดําเนินการเพื่อเปvดเผยข$อมูลข%าวสารแก%ประชาชนตามท่ีกฎหมาย
กําหนดในการจัดหาข$อมูลข%าวสารให$ประชาชนที่ขอเป7นการเฉพาะราย หน$าท่ีต$องแจ$งให$ผู$ขอข$อมูลข%าวสาร
ของราชการทราบ เหตุผลท่ีหน%วยงานมีคําสั่งมิให$เปvดเผยข$อมูลข%าวสาร หน$าท่ีที่จะไม%เปvดเผยข$อมูลข%าวสาร
ส%วนบุคคล โดยปราศจากความยินยอมของเจ$าของข$อมูล และในเร่ืองการคุ$มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน ประกอบกับกรมส%งเสริมการปกครองส%วนท$องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย นํามติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 
28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 กําหนดให$หน%วยงานของรัฐนําข$อมูลข%าวสารเก่ียวกับประกาศประกวดราคาและ
สอบ ราคา  รวมทั้งผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ$างในรอบเดือนเผยแพร%ทางเว็บไซด�ของหน%วยงาน รวมท้ัง
การนําเร่ืองความโปร%งใส เร่ืองการเปvดเผยข$อมูลข%าวสาร เรื่องการมีส%วนร%วมของประชาชนเป7นเครื่องมือในการ 
ประเมินประสิทธิภาพของหน%วยงานส%วนท$องถ่ินทุกแห%ง การที่ผู$บริหารและเจ$าหน$าที่ในหน%วยงานต%างๆ ของรัฐ
ได$มีความรู$ ความเข$าใจ และถือปฏิบัติให$เป7นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว$ และเพื่อให$ประชาชนมีโอกาสอย%าง
กว$างขวางในการได$รับรู$ข$อมูลข%าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต%างๆของรัฐ เพื่อประชาชนจะสามารถแสดงความ
คิดเห็นและใช$สิทธิทางการเมืองได$โดยถูกต$องกับความเป7นจริง รวมท้ังมีส%วนร%วมในกระบวนการบริการและการ
ตรวจสอบการใช$อํานาจรัฐ อันจะเป7นการส%งเสริมให$มีรัฐบาลที่บริหารบ$านเมืองอย%างมีประสิทธิภาพ โปร%งใส 
เป7นไปเพื่อประโยชน�ของประชาชนมากยิ่งข้ึน 
 ดังนั้น เพื่อให$พนักงานส%วน พนักงานจ$างเทศบาลตําบลหอคํา มีความรู$ ความเข$าใจ และปฏิบัติงาน
เป7นไปตามพระราชบัญญัติข$อมูลข%าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อย%างถูกต$อง   และประชาชนในตําบลปlา
บอน ได$รู$ถึงสิทธิของตน   เทศบาลตําบลหอคํา จึงได$ ให$ความรู$แก%พนักงานเทศบาล เร่ือง พ.ร.บ.ข$อมูลข%าวสาร 
พ.ศ.2540  
   

2.  วัตถุประสงค1                         
 2.1  เพื่อให$พนักงานเทศบาล  พนักงานจ$าง เทศบาลตาํบลหอคํา  และประชาชนทั่วไป   มีความรู$ 
ความเข$าใจ เก่ียวกับพระราชบัญญัติข$อมูลข%าวสารของราชการ พ.ศ.2540    

2.2  เพื่อให$พนักงานเทศบาล พนักงานจ$าง เทศบาลตาํบลหอคํา  สามารถปฏิบัติหน$าที่ตาม
พระราชบัญญัติข$อมูลข%าวสารของราชการ พ.ศ.2540   ได$อย%างถูกต$อง 

 
3. กลุ-มเปาหมาย                  

พนักงานเทศบาล พนักงานจ$าง เทศบาลตําบลหอคํา     
 
4. วิธีการดําเนินการ 

 การให$ความรู$ด$วยวิธีการบรรยายช%วงมีการประชุมประจาํเดือน   
                  

5. ระยะเวลาดําเนินการ     
ป_งบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 
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6. สถานที่จัดกิจกรรมฝRกอบรม 
           ห$องประชุมเทศบาลตําบลหอคํา 
  
7. งบประมาณดําเนินการ 
          ไม%ได$ใช$งบประมาณ 
 
8. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
          สํานักงานปลัด เทศบาลตาํบลหอคํา 
  
9. ผลที่คาดว-าจะได4รับ                                    
 9.1    พนักงานเทศบาล พนกังานจ$างเทศบาลตาํบลหอคํา  มีความรู$ ความเข$าใจ เก่ียวกับ 
พระราชบัญญัติข$อมูลข%าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 9.2    พนักงานเทศบาล และพนักงานจ$างเทศบาลตาํบลหอคํา สามารถปฏิบัติหน$าที่ตาม
พระราชบัญญัติข$อมูลข%าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได$อย%างถูกต$อง 
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โครงการที่ 4 
1. ช่ือโครงการ :  “ การจัดตัง้ศูนย�เรียนรู$ ICT ของชุมชนของเทศบาลตําบลหอคํา 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร�ของรัฐบาลได$พยายามผลักดันให$ประเทศไทย เข$าสู%สังคมแห%งการสร$างภูมิป.ญญาและการ
เรียนรู$ (Knowledge Base Society) ในขณะที่สังคมโลกได$มีการใช$เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย%าง
แพร%หลาย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจงึได$จัดทําตั้งศูนย�การเรียนรู$ ICT ในศาสนาสถาน
หรือชุมชนที่เหมาะสม  โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อให$เป7นแหล%งเรียนรู$ด$านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของเด็ก เยาวชนและชุมชน เพื่อให$เยาวชน และประชาชนท่ัวไป สามารถสืบค$นข$อมูลเรียนรู$ได$ด$วยตนเองผ%าน
เครือข%ายอินเตอร�เน็ต ส%งเสริมการเรียนรู$ตลอดชีวิต  ซ่ึงการจัดตั้งศูนย�การเรียนรู$ ICT ชุมชนเป7นการขยาย
บริการไปสู%ส%วนท$องถ่ิน ยกระดับคุณภาพให$บริการอินเตอร�เน็ตทั้งด$านข$อมูลข%าวสารเพิ่มมากข้ึนด$วย  
 เทศบาลตําบลหอคํา ได$รับการสนับสนุนจากหน%วยงานดังกล%าว และได$จัดฝ�กอบรมเพื่อให$เกิดต%อยอด
และนําเข$าสารสนเทศองค�ความรู$อันเป7นสารประโยชน�ท่ีเกิดจากภูมิป.ญญา ประสบการณ� เข$าสู%เว็บไซด� TKC 
เพื่อแพร%สู%สังคมต%อไป 
 
3. วัตถุประสงค1  
 3.1  มีการจัดตั้งศูนย�การเรียนรู$ ICT ตําบลหอคํา  เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนและชุมชน ให$มี
ความรู$เร่ืองเทคโนโลยีคอมพิวเตอร� และสามารถเข$าถึงอินเตอร�เน็ต เพื่อค$นคว$าข$อมูลต%อยอดความรู$ ส%งเสริม
การเรียนรู$ตลอดชีวิต 
 3.2 เพื่อสร$างผู$ชาํนาญการในชุมชนให$มีความรู$ความชาํนาญด$านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และสามารถดูแลศูนย�เรียนรู$ได$ด$วยตนเอง 
 3.3 เพื่อรวบรวมภูมิป.ญญาท$องถ่ิน และสารสนเทศที่มีประโยชน�ต%อการดํารงชีวิตสร$างงาน สร$าง
อาชีพตลอดจนสนับสนุนการตัดสินใจของคนในชุมชนได$ 
 3.4 เพื่อเป7นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข$อมูลของคนในแต%ละชุมชน และระหว%างชุมชน โดยเฉพาะเร่ือง
ป.ญญาท$องถ่ิน เกษตรกรรม การสร$างอาชีพ 
 3.5 ลดช%องว%างด$านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
4. วิธีการดําเนินงาน 
 4.1 เขียนโครงการขอรับงบประมาณจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 4.2 จัดหาสถานที่ในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร� ในสถานที่ราชการ  จาํนวน 15 เคร่ือง  
 4.3 แต%งตั้งผู$ทําหน$าที่ดูแลศูนย�ดารเรียนรู$ ท่ีมีความพร$อม สามารถเสียสละเวลาดูแลศูนย�การเรียนรู$ได$
อย%างต%อเน่ือง  
 4.4 จัดฝ�กอบรมเพื่อสร$างความเข$าใจเก่ียวกับหน$าที่ ความรับผิดชอบของผู$ดูแลศูนย�การเรียนรู$ 
 4.5 จัดอบรมให$แก%คนในชุมชน โดยดูแลศูนย�การเรียนรู$ โดยเน$นกระบวนการให$เกิดการเรียนรู$ 
สามารถให$ประชาชนสืบค$นข$อมูลที่จําเป7น สามารถแลกเปลี่ยนความรู$ 
 
5. ระยะเวลาดําเนินการ 

ป_งบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 



๑๐๑ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

6. สถานที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหอคํา 
 
7. ประโยชน1ที่คาดว-าจะได4รับ 
 7.1  มีศูนย�คอมพิวเตอร� ICT ท่ีสามารถเข$าถึงและใช$ประโยชน�จากข$อมูลต%างๆ ที่มีอยู%อย%างมากมาย 
และเป7นแหล%งสืบค$นข$อมูลประจําชุมชน สามารถแลกเปลี่ยนความรู$ประสบการณ�ระหว%างชุมชนได$ 
 7.2  เป7นศูนย�กลางของคนในชุมชนในการแลกเปลี่ยนความรู$ ประสบการณ�และให$คําปรึกษาในเร่ือง
ต%างๆ เช%น สุขภาพ อาหาร อาชพี เกษตรกรรม กฎหมาย 
 7.3 ชุมชนสามารถใช$เป7นช%องทางสําหรับการจัดจาํหน%ายสินค$าของชุมชน รวมถึงสินค$า OTOP และ
สามารถแลกเปล่ียนสินค$าระหว%างชุมชน เพิ่มช%องทางการตลาด 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๒ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

3.1.3 มีการปZดประกาศ เผยแพร-ข4อมูลข-าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป<นประโยชน1กับการ
มีส-วนร-วมตรวจสอบของประชาชน  

กิจกรรมที่ 1 
1. ช่ือกิจกรรม : การจัดทําแผ%นพับประชาสัมพันธ�การดาํเนินงานขององค�กร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ในภาวะสังคมป.จจุบัน ความเจริญก$าวหน$าด$านวิชาการ และเทคโนโลยีต%างๆ ก$าวหน$าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส�ต%างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีต%างๆ เข$ามาใช$ในการ
ดําเนินงานผ%านสื่อการประชาสัมพันธ� เพื่อให$บรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให$
ความรู$ความเข$าใจได$ง%ายในช%วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช%วงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเป7นเรื่องที่ต$องปูพื้นฐาน สร$าง
ความน%าเชื่อถือ และน%าสนใจให$กับกิจกรรม/โครงการขององค�การบริหารส%วนตําบล ให$สามารถมองเห็นภาพ
หรือเห็นความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต%างๆ ได$ชัดเจนถูกต$อง ฉะน้ันการสร$างความสัมพันธ�กับ
ประชาชนต$องการให$ประชาชนเข$าถึงและมีส%วนร%วมรับรู$ในภารกิจขององค�การบริหารส%วนตําบล จึงจําเป7นต$อง
พิจารณาในการเลือกสื่อให$เหมาะสมกับสภาวการณ�น้ันๆ การใช$สื่อเทคนิคและวิธีการเป7นอย%างไรบ$าง ในแต%ละ
ข้ันตอนที่ต%างกันเป7นสิ่งสําคัญ ท้ังน้ีเพื่อให$ประชาชนยอมรับและให$ความร%วมมือสนับสนุน ซ่ึงจะมีผลต%อการ
พัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน$าที่ อย%างโปร%งใสและยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค1 
 1. เพื่อประชาสัมพันธ�การดําเนินงานของเทศบาลตําบลหอคําให$ประชาชนได$รับทราบ  
 2. เพื่อสร$างจิตสํานึกให$เกิดการเรียนรู$ รับรู$และเข$าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค�การบริหารส%วน
ตําบลอย%างถูกต$องและโปร%งใส 
 3. เพื่อส%งเสริมให$ประชาชนมีส%วนร%วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาลตําบลหอคํา 
 4. เพื่อให$เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท$องถ่ินของตน 
 5. เพื่อนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด%น ให$เป7นที่ทราบกันอย%างแพร%หลาย 
 6. เพื่อความสัมพันธ�ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว%างองค�การบริหารส%วนตําบลและประชาชน 

4. เปาหมาย 
 จัดทําแผ%นพับรายงานประจําป_   

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหอคํา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
 6.2 ดําเนินการประชุม 
 6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการร%วมนําเสนอร%างรูปแบบ 
 6.4 ผลิตสื่อ  
 6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 
 



๑๐๓ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 –  พ.ศ.2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 1,500.- บาท 

9. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลหอคํา 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 ใช$แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหอคํา ซ่ึงออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหอคําเป7นตัวชี้วัด โดยกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
 - ประชาชนได$รับทราบเข$าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ� ไม%น$อยกว%าร$อยละ 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐๔ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

3.2 การรับฟ9งความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร4องเรียน/ร4องทุกข1ของประชาชน 
       3.2.1 มีกระบวนการรับฟ9งความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจ

หน4าที่ขององค1กรปกครองส-วนท4องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต-อความเป<นอยู- และ
สุขอนามัยของประชาชนในท4องถิ่น 

โครงการที่ 1 
1.  ชื่อโครงการ :  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาและแผนชุมชน  
                      ของเทศบาลตําบลหอคํา   
 

2. หลักการและเหตุผล 
   เทศบาลตําบล มีหน$าที่ในต$องพัฒนาในเขตเทศบาล รักษาความความสงบเรียบร$อย ให$มีการบํารุง
ทางบกและทางนํ้า รักษาความสะอาดถนน ป-องกันและระงับโรคติดต%อ ส%งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู$สูงอายุ  และผู$พิการ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี เป7นต$น ตามมาตรา 50  แห%งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 แก$ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13 )พ.ศ. 2552 โดยใช$แผนพัฒนาเทศบาล เป7นเคร่ืองมือนําสู%การ
ปฏิบัติและเป7นกรอบในการทํางบประมาณรายจ%ายประจําป_ และงบประมาณรายจ%ายเพิ่มเติม โดยอาศัยอํานาจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว%าด$วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส%วนท$องถ่ิน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.
2559  ข$อ 7 (1) คณะกรรมการพัฒนาท$องถ่ินจัดประชุมประชาคมท$องถ่ิน  ส%วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เก่ียวข$อง เพื่อจ$างแนวทางการพัฒนาท$องถ่ิน รับทราบป.ญหา ความต$องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่
เก่ียวข$องตลอดจนความช%วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนํามากําหนด
แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป_ โดยให$นําข$อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน%วยงานต%างๆ และข$อมูล
ในแผนพัฒนาหมู%บ$านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป_ 
 ดังนั้น เพื่อให$เกิดธรรมาภิบาลในการพัฒนาท$องถ่ิน โดยกระบวนการมีส%วนร%วมของทุกภาคส%วนใน
สังคม หมู%บ$าน ชุมชน ให$มากที่สุด อีกท้ังเป7นการเสริมสร$างกระบวนการ การเรียนรู$ในเร่ืองของการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชน ที่สอดคล$องกับยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล โดยแผนพัฒนาชุมชนได$
สนองตอบป.ญหาความต$องการของประชาชนอย%างแท$จริง และยังเป7นการลดข้ันตอนกระบวนการและความ
ซํ้าซ$อนในการจัดทําแผนของเทศบาล ที่อาจเชิญคณะกรรมการ หน%วยงานที่เก่ียวข$องในการจัดทําแผนพัฒนา
องค�การบริหารส%วนตําบล มาเข$าร%วมประชุมประชาคมท$องถ่ินในการจัดทําแผนชุมชน พร$อมกันทีเดียว และ
เพื่อให$เป7นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได$มีหนังสือ ด%วนท่ีสุด ท่ีมท 0810.2/0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 
2559 กําหนดแนวทางและหลักเกณฑ�การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท$องถ่ินขององค�กรปกครองส%วน
ท$องถ่ิน 
 เทศบาลตําบลหอคํา จึงได$จัดทํา “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนบูรณาการจัดทํา
แผนพัฒนาและแผนชุมชน ของเทศบาลตําบลหอคํา  ”  ข้ึน 
 
3. วัตถุประสงค1 

3.1 เพื่อรับทราบ ความต$องการ สภาพป.ญหาของชุมชน ระดมความคิดพร$อมทั้งแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นจากหลายฝlาย ลาํดับความสาํคัญ และนําข$อสรุปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป_ของเทศบาล
ตําบลหอ 



๑๐๕ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

3.2 เพื่อให$เทศบาลตําบลหอคํานําแผนพัฒนาชุมชน ท่ีสอดคล$องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร�และแนว
ทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลหอคํา นําไปสู%การจัดทําแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป_ที่มีประสิทธิภาพ และใช$เป7น
กรอบในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหอคํา ภายใต$การบริหารงาน โดยใช$หลักธรรมาภิบาล 

3.3 เพื่อส%งเสริมการมีส%วนร%วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรู$ข้ันตอน
กระบวนการจัดทําแผนพฒันาชุมชน 

 
4. เปาหมาย 

4.๑  คณะผู$บริหารเทศบาลตําบลหอคํา   
4.2  ผู$นําชุมชน (กํานัน,ผู$ใหญ%บ$าน,กรรมการหมู%บ$าน, และสมาชิกสภาเทศบาล) 
4.3  ส%วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  

 4.4  ผู$แทนกลุ%มประชาชนและประชาชนในพื้นท่ี 
 4.5  เจ$าหน$าที่ท่ีได$รับมอบหมายให$ปฏิบัติหน$าที่   

  
5. ระยะเวลาการดําเนินการ 
     ป_งบประมาณ พ.ศ.2561 –พ.ศ. 2564   
  
6. วิธีการดําเนินการ 

6.1 จัดทําหนังสือแจ$งกลุ%มเป-าหมาย 
6.2 แจ$งประสานขอความร%วมมือจากกํานัน ผู$ใหญ%บ$าน ประชาสัมพันธ�โครงการ 
6.3 ประชุมประชาคมตําบล เพื่อนําป.ญหาความต$องการจากประชุมประชาคมหมู%บ$านจัดลําดับ 
    ความสําคัญและลงมติเห็นชอบพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาท$องถ่ินส่ีป_ 
6.4 ประเมินผลโครงการ 

 
7. งบประมาณ 

   จาํนวน 20,000 บาท 
 

8. สถานที่ดําเนินการ 
ห$องประชุมเทศบาลตําบลหอคํา 
 

9. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
- สํานักงานปลัด เทศบาลตาํบลหอคํา 
- สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองบึงกาฬ 

 
10. ประโยชน1ที่คาดว-าจะได4รับ 

10.1  สามารถรับทราบ ความต$องการ สภาพป.ญหาของชุมชน ระดมความคิดพร$อมทั้งแลกเปล่ียน   
ความคิดเห็นจากหลายฝlาย ลาํดับความสาํคัญ และนาํข$อสรุปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป_ของ
เทศบาลตําบลหอคํา 



๑๐๖ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

10.2 เทศบาลตําบลหอคําสามารถนําแผนพัฒนาชุมชน ที่สอดคล$องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร�และแนว
ทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลหอคํา นําไปสู%การจัดทําแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป_ที่มีประสิทธิภาพ และใช$เป7น
กรอบในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหอคํา  ภายใต$การบริหารงาน โดยใช$หลักธรรมาภิบาล 

10.3 สามารถส%งเสริมการมีส%วนร%วมของประชาชนในการพฒันาชุมชนของตนเองและเรียนรู$ข้ันตอน
กระบวนการจัดทําแผนพฒันาชุมชน 

 
11. การติดตามและประเมินผล 
 11.1 จํานวนผู$เข$าร%วมประชมุตามประกาศสัดส%วนประชาคมตําบล ไม%น$อยกว%าร$อยละ60   
  11.2  แต%งต้ังคณะกรรมการประเมินผลโครงการ โดยใช$แบบติดตามประเมินผล   

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐๗ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

กิจกรรมที่ 2 
1. ช่ือกิจกรรม : การดาํเนินงานศูนย�รับเร่ืองราวร$องทุกข�ของเทศบาลตําบลหอคํา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลหอคํา เป7นหน%วยงานภาครัฐที่เน$นการให$บริการประชาชน และมีเป-าหมายให$มีการ
บริการประชาชนในด$านต%างๆ ที่อยู%ในอํานาจหน$าที่ด$วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน�ต%อ
ประชาชนผู$รับบริการโดยตรง โดยถือว%าประชาชนเป7นศูนย�กลางที่จะได$รับการบริการอย%างสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเป7นสําคัญ 
 ดังน้ัน เพื่อให$การดําเนินงานด$านบริการเป7นไปอย%างต%อเนื่องและเป7นการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต$องการของประชาชน เทศบาลตําบลหอคํา จึงมีการจัดตั้งศูนย�รับเรื่องราวร$องทุกข�เพื่อ
ไว$สําหรับรับเร่ืองร$องเรียน/ร$องทุกข� จากประชาชนที่ได$รับความเดือดร$อนต%างๆ 

3. วัตถุประสงค1 
 3.1 เพื่อรับทราบป.ญหาความเดือดร$อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได$แก$ไขป.ญหาได$อย%างถูกต$อง
หรือนํามาเป7นข$อมูลในการทําแผนงานโครงการแก$ไขป.ญหาต%อไป 
 3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแก%ประชาชนที่มาติดต%อราชการ ณ เทศบาลตําบลหอคํา 
 3.3 เพื่อเสริมสร$างความสัมพันธ�อันดีระหว%างบุลากรของเทศบาลตําบลหอคํากับประชาชนในพื้นที่ 

4. เปาหมาย 
 ให$บริการรับเรื่องร$องเรียน/ร$องทุกข� จากประชาชนในพื้นที่ที่ได$รับความเดือดร$อนรําคาญหรือผู$มีส%วน
ได$เสียท่ีเก่ียวข$อง โดยการปฏิบัติราชการต$องสามารถให$บริการได$อย%างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแล$วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด สร$างความเชื่อม่ันไว$วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต$องการของ
ประชาชนผู$รับบริการ และผู$มีส%วนได$ส%วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต%างกันได$อย%างเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแก$ไขหรือบรรเทาป.ญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนตามมาได$ 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดทําคําสั่งแต%งตั้งเจ$าหน$าท่ีผู$รับผิดชอบรับเร่ืองร$องเรียน/ร$องทุกข� 
 5.2 เผยแพร%ประชาสัมพันธ�ให$ประชาชนทราบช%องทางในการร$องทุกข�/ร$องเรียน 
 5.3 นําเร่ืองเสนอคณะผู$บริหารพิจารณาสั่งการเจ$าหน$าที่ผู$เก่ียวข$อง เพื่อแก$ไขป.ญหาตามความจําเป7น
และเร%งด%วน 
 5.4 แจ$งผลการปฏิบัติงานให$ผู$ร$องทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ให$บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร� –  วันศุกร� ตั้งแต%เวลา 08.30 น. –  16.30 น. โดยช%องทางร$อง
ทุกข�/ร$องเรียน ดังนี้ 
 6.1 สํานักงานเทศบาลตําบลหอคํา 
 6.2 ทางโทรศัพท�หมายเลข 0-4202-5004 ทางโทรสารหมายเลข 0-4202-5004 
 6.3 ทางเว็บไซต�  
 6.4 ทางไปรษณีย� 
 
 



๑๐๘ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ใช$งบประมาณ 

8. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลหอคํา 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 9.1 มีสถิติจํานวนเร่ืองร$องทุกข�/ร$องเรียน ประจําสัปดาห�/ประจําเดือน ทําให$เห็นว%าประชาชนได$มี
ส%วนร%วมในการสอดส%องดูแลสังคมและการอยู%ร%วมกัน แสดงให$เห็นถึงการเปvดโอกาสให$ประชาชนมีส%วนร%วมใน
การดําเนินงานของเทศบาลตําบลหอคํา 
 9.2 สามารถดําเนินการแก$ไขปรับปรุงตามเร่ืองท่ีประชาชนร$องเรียน/ร$องทุกข� 
 9.3 แจ$งผลการดําเนินการให$ผู$ร$องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๙ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 

3.2.2 มีช-องทางให4ประชาชนในท4องถิ่นสามารถร4องเรียน/ร4องทุกข1ได4โดยสะดวก 

กิจกรรม ที่ 1  
1. ช่ือกิจกรรม : กิจกรรมการรับคําร$องเรียนตามช%องทางต%างๆ แจ$งผ%านทางเว็บไซด� แจ$งทางโทรเลข        
ทางแอพลิเคชั่น line และ FacebooK 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลหอคํา เป7นหน%วยงานภาครัฐท่ีเน$นการให$บริการประชาชน และมีเป-าหมายให$มีการ
บริการประชาชนในด$านต%างๆ ที่อยู%ในอํานาจหน$าที่ด$วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน�ต%อ
ประชาชนผู$รับบริการโดยตรง โดยถือว%าประชาชนเป7นศูนย�กลางท่ีจะได$รับการบริการอย%างสะดวกรวดเร็วและ
ลดภาระของประชาชนเป7นสําคัญ 
 ดังนั้น เพื่อให$การดําเนินงานด$านบริการประชาชนเป7นไปอย%างต%อเนื่องและเป7นการให$บริการในเชิงรุก 
เทศบาลตําบลหอคํา ได$แต%งตั้งเจ$าหน$าที่ผู$ดูแลระบบอย%างต%อเน่ือง จึงได$มีกิจกรรมการรับคําร$องร$องเรียนตาม
ช%องทางต%างๆ  แจ$งผ%านทางเว็บไซด� แจ$งทางแอพลิเคชั่น line และFacebook เพื่อให$เกิดความรวดเร็วและ
แก$ไขป.ญหาได$ทันท%วงที  

3. วัตถุประสงค1 
 3.1 เพื่ออํานวยความสะดวกแก%ประชาชน โดยไม%ต$องมาแจ$งเร่ือง ณ เทศบาลตําบลหอคํา  
 3.2 เพื่อรับทราบป.ญหาความเดือดร$อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได$แก$ไขป.ญหาได$อย%างถูกต$อง 
  
4. เปาหมาย/ผลลัพธ1 
 ผู$ร$องเรียน/ร$องทุกข�ทุกคน  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 เขตพื้นท่ีเทศบาลตําบลหอคํา  

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ตรวจเร่ืองร$องเรียนร$องทุกข�ทุกวัน โดยเช็คใน เว็บไซด�ของเทศบาลตําบลหอคํา และFacebook 
,Line เพื่อแก$ไขป.ญหาเบื้องต$นก%อน    
 6.2 สรุปและรายงาน เพื่อเสนอนายกเทศมนตรีตําบลหอคํา  
 6.3 ประชุมผู$มีส%วนเก่ียวข$อง และหาแนวทางแก$ไขป.ญหาสําหรับบางเรื่องท่ีให$ความช%วยเหลือทันที
ไม%ได$  
 6.4 แจ$งทําเป7นเอกสารหนังสือตอบกลับให$แจ$งผู$ร$องเรียน/ร$องทุกข�ทราบ  
  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ป_งบประมาณ พ.ศ.2561 –พ.ศ. 2564   
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ใช$งบประมาณ 
 



๑๑๐ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 
9. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลหอคํา 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 10.1  เพื่อให$การแก$ไขป.ญหาและการช%วยเหลือได$รวดเร็วข้ึน 
 10.2  การบริการประชาชนท่ีรวดเร็วข้ึนและประหยัดเวลา ลดค%าใช$จ%าย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 
 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ4งเป<นลายลักษณ1อักษรให4ประชาชนผู4ร4องเรียน/ร4องทุกข1 ได4ทราบถึงการ
ได4รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร4องเรียน/ร4องทุกข1 

กิจกรรมที่ 1 
1. ช่ือกิจกรรม : รายงานผลการตรวจสอบข$อเท็จจริงให$ผู$ร$องเรียน/ร$องทุกข�รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การแต%งตั้งเจ$าหน$าที่ในการรับเรื่องร$องเรียน ร$องทุกข� เป7นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน$าท่ีราชการทุก
ครั้งจะต$องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช$อํานาจ โดยการเปvดโอกาสให$ทุกภาคส%วนได$รับทราบข$อเท็จจริง 
ข$อกฎหมายที่ถูกต$อง และต$องเป7นธรรมกับทุกฝlาย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเร่ืองการร$องเรียนร$องทุกข�เสร็จ
แล$วให$แจ$งผู$ร$องรับทราบโดยเร็วไม%เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค1 
 3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข$องอย%างเคร%งครัดลดป.ญหาทุจริต 
 3.2 เพื่อให$เกิดการปฏิบัติหน$าท่ีราชการอย%างถูกต$องโดยการนําข$อเสนอแนะจากหน%วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 3.3 เพื่อให$ผู$ร$องได$รับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องร$องเรียนร$องทุกข�และส%งเสริมภาค
ประชาชนร%วมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 

4. เปาหมายการดําเนินการ 
 ผู$ร$องเรียนร$องทุกข�ทุกราย 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหอคํา 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบข$อเท็จจริงแล$วเสร็จแจ$งผู$ร$องโดยเร็วไม%เกิน 15 วันทําการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ 2561 –  2564 

8. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลหอคํา 

9. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ใช$งบประมาณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ1 
 10.1 การปฏิบัติหน$าที่ราชการถูกต$องตามระเบียบ กฎหมาย เป7นธรรมกับทุกฝlาย 
 10.2 ใช$เป7นแนวทางปฏิบัติงานด$านการร$องเรียนร$องทุกข� 
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3.3 การส-งเสริมให4ประชาชนมีส-วนร-วมบริหารกิจการขององค1กรปกครองส-วนท4องถิ่น 
3.3.1 ดําเนินการให4ประชาชนมีส-วนร-วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 

มาตรการที่ 1 
1. ช่ือมาตรการ : มาตรการแต%งตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตาํบลหอคํา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว%าด$วยการจัดทําแผนพัฒนาองค�กรปกครองส%วนท$องถ่ิน พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค�กรจัดทําแผนพัฒนา ข$อ 7  - ข$อ 12 กําหนดให$มีองค�กรและโครงสร$างขององค�กรจัดทํา
แผนพัฒนาขององค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังน้ัน เพื่อให$เทศบาลตําบลหอคํา  ในฐานะองค�กรปกครองส%วนท$องถ่ิน มีองค�กรในการจัดทํา
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว%าด$วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส%วนท$องถ่ิน พ.ศ. 
2548   จึงแต%งตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหอคํา ข้ึน 

3. วัตถุประสงค1 
 เพื่อส%งเสริมให$บุคลากรของเทศบาลตําบลหอคําและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส%วนได$มีส%วนร%วม
และแสดงความคิดเห็นในการจัดทําร%างแผนพัฒนาท$องถ่ินสี่ป_ ให$สอดคล$องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่
ประชาคมเทศบาลตําบลหอคํา และคณะกรรมการพัฒนาท$องถ่ิน กําหนดด$วยความถูกต$อง โปร%งใส และสุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท$องถ่ิน 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท$องถ่ิน 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหอคํา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู$แทนประชาคม  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ.2561-2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ใช$งบประมาณ 

9. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาลตําบลหอคํา   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 เทศบาลตําบลหอคํา มีคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาท$องถ่ินส่ีป_  
 
 



๑๑๓ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

โครงการที่ 2 
1. ช่ือโครงการ : ประชุมประชาคมหมู%บ$านและประชาคมตําบล ประจาํป_ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กฎหมายที่เก่ียวข$องกับการกระจายอํานาจและองค�กรปกครองส%วนท$องถ่ิน เป7นกฎหมายที่ค%อนข$าง
ใหม%และมีจํานวนหลายฉบับด$วยกัน ทําให$ประชาชนยังไม%อาจได$รับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจ
และการมีส%วนร%วมของประชาชนต%อการกระจายอํานาจ เทศบาลตําบลหอคําจึงได$จัดทําโครงการ   ประชุม
ประชาคมหมู%บ$านและประชาคมตําบลประจําป_ ข้ึน เพื่อให$ประชาชนมีความรู$ความเข$าใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของการกระจายอํานาจการมี      ส%วนร%วมของประชาชนต%อการพัฒนาท$องถ่ินตนเอง 

3. วัตถุประสงค1 
 เพื่อให$การบริหารจัดการเป7นไปตามหลักการมีส%วนร%วมของประชาชน โปร%งใส และตรวจสอบได$เพื่อ
เผยแพร%ความรู$ให$กับประชาชนถึงการมีส%วนร%วมในการบริหารงานขององค�กรปกครองส%วนท$องถ่ิน เพื่อรับฟ.ง
ความคิดเห็น ข$อเสนอแนะในการพัฒนาท$องถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจําป_งบประมา อีกทางหนึ่งด$วย 

4. เปาหมาย 
 ผู$นําองค�กรประชาชน เช%น กํานัน ผู$ใหญ%บ$าน ผู$ช%วยผู$ใหญ%บ$าน สารวัตรกํานัน ผู$นําชุมชนแพทย�ประจํา
ตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหอคํา  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหอคํา 
หัวหน$าส%วนราชการ กลุ%มอาชีพต%างๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป   

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ติดต%อ ประสานงานกับเจ$าของสถานที่ 
 5.2 แต%งตั้งคณะทํางาน 
 5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝ�กอบรม พร$อมกําหนดตารางการฝ�กอบรม 
 5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลตําบลหอคํา 
 5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ป_ (ป_งบประมาณ 2561 –  2564) 

7. งบประมาณ 
 จํานวน 75,000 บาท 

8. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลหอคํา 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 ผู$เข$าร%วมประชุมประชาคมสามารถเข$าใจการบริหารงานแบบการมีส%วนร%วม ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการกระจายอํานาจและเป7นการสร$างทัศนคติที่ดีระหว%างประชาชนและหน%วยการบริหารราชการส%วน
ท$องถ่ิน 
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กิจกรรมที่ 3 
1. ช่ือกิจกรรม : การส%งเสริมและสนับสนุนการจัดทาํแผนชมุชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาและสร$างการเรียนรู$ เพื่อมุ%งเน$นยกระดับการมีส%วนร%วมของประชาชน ในการพัฒนาท$องถ่ิน
เป7นสําคัญ     จึงควรให$คณะกรรมการชุมชนซ่ึงถือว%าเป7นประชาชนกลุ%มหนึ่งในชุมชน สร$างแผนชุมชนข้ึนมา
ด$วยตนเอง ดังความหมายของแผนแม%บทชุนท่ีว%า “แผนชุมชนเป7นการทํางานเพื่อต$องการให$ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง” การสร$างภูมิคุ$มกัน ป-องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข$าไปทําให$
ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําให$ชุมชนได$รับการเรียนรู$ รู$จักชุมชนของตนเอง
สามารถค$นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแก$ไขป.ญหาในอนาคตได$ และการ
ประสานกับหน%วยงานทุกภาคส%วน เพื่อให$เกิดความร%วมมือเป7นพลังสําคัญในการแก$ไขป.ญหาที่ตอบมนองความ
ต$องการของชุมชน ในป.จจุบันและป-องกันป.ญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได$ 

3. วัตถุประสงค1 
 เพื่อให$คนในชุมชนได$แลกเปลี่ยนเรียนรู$ร%วมกันได$เห็น ข$อเด%น ข$อดี โอกาสและข$อจํากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย%างมีเป-าหมายมีช%องทางในการแก$ไขป.ญหาของชุมชนได$อย%างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
กําหนดกิจกรรมท่ีตอบสนองความต$องการของชุมชนได$คิดเป7นและกล$าที่จะตัดสินใจด$วยตนเองได$ 

4. เปาหมาย 
 ทุกหมู%บ$านในเขตเทศบาลตําบลหอคํา 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ประชุมผู$บริหาร กํานันผู$ใหญ%บ$าน เจ$าหน$าท่ีที่เก่ียวข$องเพื่อวางแผนการดําเนินงาน 
 5.2 ประชาสัมพันธ�โครงการพร$อมให$ความรู$แก%ประชาชนในพื้นท่ี โดยใช$หอกระจายข%าวและเสียงตาม
สายในหมู%บ$าน 
 5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมู%บ$านตามกําหนดการ 
 5.4 ส%งแผนชุมชนให$หน%วยงานท่ีเก่ียวข$อง 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ป_ (ป_งบประมาณ 2561 - 2564)  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ใช$งบประมาณ 

8. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลหอคํา 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู%ได$อย%าง
เหมาะสมสอดคล$องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได$รับผลประโยชน�ร%วมกันอย%างทั่วถึงและเท%าเทียมความร%วมมือ
กันของคนในชุมชนจะก%อให$เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต%อกันได$ รวมทั้งปลูกฝ.งทัศนคติ ค%านิยมท่ีดีให$กับ
ลูกหลานสามารถหาแนวร%วมในการทํางานเพื่อพัฒนาชุมชนท$องถ่ินของตนเองได$ 
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3.3.2 ดําเนินการให4ประชาชนมีส-วนร-วมในการจัดหาพัสดุ 

มาตรการที่ 1 
1. ช่ือมาตรการ : มาตรการแต%งตั้งตัวแทนประชาคมเข$าร%วมเป7นคณะกรรมการตรวจรับงานจ$าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามท่ีเทศบาลตําบลหอคํา ได$ดําเนินการตามข$อบัญญัติงบประมาณรายจ%ายประจําป_ในด$านการจัดซ้ือ
จัดจ$างขององค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินในรอบป_งบประมาณ และส%งเสริมให$ภาคประชาชน (ประชาคม) ให$มี
ส%วนร%วมอย%างแข็งขันกับมาตรการการป-องกันการทุจริตในเทศบาลตําบลหอคํา 

3. วัตถุประสงค1 
 เพื่อเป7นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ%านการประชาคม) ในการมีส%วนร%วมกับเทศบาลตําบลหอคํา         
อย%างแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลหอคํา ได$มีกฎหมาย ระเบียบ ข$อบังคับ กําหนดให$ภาค
ประชาชนและส%งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ%านการประชาคม) ให$มีส%วนร%วมอย%างแข็งขัน กับมาตรการ
การป-องกันการทุจริตในองค�การบริหารส%วนตําบลนั่นคือได$ทําหน$าท่ีอย%างถูกต$อง 

4. เปาหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมู%บ$านทั้ง 14 หมู%บ$าน 

5. วิธีการดําเนินการ 
 5.1 ส%งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ%านการประชาคม) ให$มีส%วนร%วมกับเทศบาลตําบลหอคํา อย%าง
แข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลหอคํา ได$มีกฎหมายระเบียบ ข$อบังคับ กําหนดให$ภาคประชาสังคม 
(ตัวแทนประชาคม) ต$องไปมีส%วนเก่ียวข$องกับเทศบาลตําบลหอคํา ในหลายๆ ส%วน เช%น ให$ตัวแทนประชาคมมี
ส%วนร%วมเป7นกรรมการตามระเบียบฯ ว%าด$วยการพัสดุ เช%น เป7นกรรมการเปvดซองสอบราคาเป7นกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาเป7นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป7นกรรมการตรวจการจ$าง ฯลฯ 
 5.2 มีการฝ�กอบรมตัวแทนประชาคมให$มีความรู$ความเข$าใจเรื่องระเบียบฯ ว%าด$วยการพัสดุ เพื่อ
เรียนรู$ทําความเข$าใจระเบียบต%างๆ จะได$ปฏิบัติได$อย%างถูกต$อง 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ดําเนินการทุกป_งบประมาณ 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ใช$งบประมาณ 

8. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดและกองคลัง เทศบาลตําบลหอคํา 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 9.1 ภาคประชาชนมีส%วนร%วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหอคํา 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน$าท่ีและบทบาทในการมีส%วนร%วมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหน%วยงานท$องถ่ินของตนเอง 
 

 



๑๑๖ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

มาตรการที่ 2 
1. ช่ือมาตรการ : มาตรการแต%งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาํบลหอคํา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว%าด$วยการจัดทําแผนพัฒนาองค�กรปกครองส%วนท$องถ่ิน พ.ศ. 2548 
และท่ีแก$ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข$อ 28 - ข$อ 31 
กําหนดให$มีองค�กรและโครงสร$างขององค�กรจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินในรูปของ
คณะกรรมการ 
 ดังน้ัน เพื่อให$เทศบาลตําบลหอคํา  ในฐานะองค�กรปกครองส%วนท$องถ่ิน มีองค�กรในการจัดทํา
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว%าด$วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส%วนท$องถ่ิน พ.ศ. 
2548  และที่แก$ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559  จึงแต%งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลหอคํา ข้ึน 

3. วัตถุประสงค1 
 เพื่อส%งเสริมให$บุคลากรของเทศบาลตําบลหอคําและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส%วนได$มีส%วนร%วม
และแสดงความคิดเห็นในการกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  กรอบแนวทางในการ
ติดตาม เพื่อจะให$การดําเนินการติดตามเป7นไปตามวัตถุประสงค� ท่ีกําหนด และมีประสิทธิภาพ  และ
คณะกรรมการชุดดังกล%าวปฏิบัติเป7นไปด$วยความถูกต$อง โปร%งใส  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหอคํา 
  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหอคํา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหอคํา 
 6.2 รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได$จากการติดตามและประเมินผลต%อผู$บริหารท$องถ่ินต%อไป  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ.2561-2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ใช$งบประมาณ 

9. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาลตําบลหอคํา   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 เทศบาลตําบลหอคํา มีคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาท$องถ่ินส่ีป_  

 

 



๑๑๗ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

3.3.3 ดําเนินการให4ประชาชนมีส-วนร-วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

โครงการที่ 1 
1. ช่ือโครงการ : ประชุมประชาคมหมู%บ$านและประชาคมตําบล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กฎหมายที่เก่ียวข$องกับการกระจายอํานาจและองค�กรปกครองส%วนท$องถ่ิน เป7นกฎหมายที่ค%อนข$าง
ใหม%และมีจํานวนหลายฉบับด$วยกัน ทําให$ประชาชนยังไม%อาจได$รับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจ
และการมีส%วนร%วมของประชาชนต%อการกระจายอํานาจ เทศบาลตําบลหอคําจึงได$จัดทําโครงการ   ประชุม
ประชาคมหมู%บ$านและประชาคมตําบลประจําป_   ข้ึน เพื่อให$ประชาชนมีความรู$ความเข$าใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีส%วนร%วมของประชาชนต%อการพัฒนาท$องถ่ินตนเอง 

3. วัตถุประสงค1 
 เพื่อให$การบริหารจัดการเป7นไปตามหลักการมีส%วนร%วมของประชาชน โปร%งใส และตรวจสอบได$เพื่อ
เผยแพร%ความรู$ให$กับประชาชนถึงการมีส%วนร%วมในการบริหารงานขององค�กรปกครองส%วนท$องถ่ิน เพื่อรับฟ.ง
ความคิดเห็น ข$อเสนอแนะในการพัฒนาท$องถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจําป_งบประมา อีกทางหนึ่งด$วย 

4. เปาหมาย 
 ผู$นําองค�กรประชาชน เช%น กํานัน ผู$ใหญ%บ$าน ผู$ช%วยผู$ใหญ%บ$าน สารวัตรกํานัน ผู$นําชุมชนแพทย�ประจํา
ตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหอคํา  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลหอคํา 
หัวหน$าส%วนราชการ กลุ%มอาชีพต%างๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป   

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ติดต%อ ประสานงานกับเจ$าของสถานที่ 
 5.2 แต%งตั้งคณะทํางาน 
 5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝ�กอบรม พร$อมกําหนดตารางการฝ�กอบรม 
 5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากเทศบาลตําบลหอคํา 
 5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ป_ (ป_งบประมาณ 2561 –  2564) 

7. งบประมาณ 
 จํานวน 75,000 บาท 

8. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด เทศบาลตําบลหอคํา 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 ผู$เข$าร%วมประชุมประชาคมสามารถเข$าใจการบริหารงานแบบการมีส%วนร%วม ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการกระจายอํานาจและเป7นการสร$างทัศนคติที่ดีระหว%างประชาชนและหน%วยการบริหารราชการส%วน
ท$องถ่ิน 
 



๑๑๘ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

กิจกรรมที่ 1 

1. ช่ือกิจกรรม : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหอคํา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด$วยกรมส%งเสริมการปกครองท$องถ่ินกําหนดให$เทศบาลตําบลในฐานะองค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินต$อง
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเป7นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลว%าสัมฤทธิ์ผลตามเป-าหมายหรือไม% ตลอดจนเป7นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล เพื่อ
นําผลที่ได$จากการประเมินมาใช$ในการปรับปรุง แก$ไข ส%งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต%างๆ 
ขององค�การบริหารส%วนตําบล ต%อไป 
 ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห%งพระราชกฤษฎีกาว%าด$วยหลักเกณฑ�
และวิธีการบริหารกิจการบ$านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  เทศบาลตําบลหอคํา จึงได$จัดทําโครงการการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตําบลหอคํา   
 เพื่อให$การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหอคํา มีการขับเคลื่อนอย%างเป7นรูปธรรม 
ซ่ึงจะส%งเสริมให$เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความ
สะดวกและการตอบสนองความต$องการของประชาชน เพื่อประโยชน�สุขของประชาชนโดยใช$วิธีการบริหาร
กิจการบ$านเมืองที่ดี และให$คํานึงถึงการมีส%วนร%วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปvดเผยข$อมูลข%าวสาร โดยให$เป7นไปตามหลักเกณฑ�และวิธีการที่กฎหมายกําหนด 
 

3. วัตถุประสงค1 
 3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได$อย%างถูกต$องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพื่อให$เกิดกระบวนการมีส%วนร%วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลหอคํา และเป7นการเฝ-าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตําบลหอคํา 
 3.3 เพื่อดําเนินงานให$เป7นไปตามนโยบายของผู$บริหารท$องถ่ินเทศบาลตําบลหอคํา 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะทํางานและเจ$าหน$าท่ีผู$รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหอคํา 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหอคํา 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 6.2 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ�การดําเนินโครงการ 
 6.3 จัดทําคําสั่งแต%งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ$าหน$าท่ีผู$รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล   
 6.4 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ$าหน$าที่ผู$รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.5 การจัดทําแผนการดําเนินงาน 



๑๑๙ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 6.6 การดําเนินโครงการให$เป7นไปตามแผนการดําเนินงาน 
 6.7 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน%วยงานต%างๆของเทศบาลตําบล
หอคํา  
 6.8 การติดตามและประเมินผล 
 6.9 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล$วรายงานให$ผู$บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดําเนินการแก$ไขต%อไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป_ (ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 –  2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ใช$งบประมาณ 

9. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลหอคํา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหอคํา ดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับป_ที่ผ%านมา 
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มิติที่ 4 การเสริมสร4างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค1กรปกครองส-วน
ท4องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ-นดิน
กําหนด 

     4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให4ผู4กํากับดูแล 

มาตรการที่ 1 
1. ช่ือมาตรการ : การตรวจสอบภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจําป_   

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเป7นป.จจัยสําคัญที่จะช%วยให$การดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลหอคํา 
เป7นไปอย%างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช%วยป-องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป7นส%วนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยู%ในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะต$องมีการกระทําอย%างเป7นข้ันตอนท่ีถูกต$องตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด โดย
ผู$บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช$โดยรวมเป7นส%วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให$
สามารถบรรลุวัตถุประสงค�ของการดําเนินงานอีกทั้งยังเป7นแนวทางการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป7นแนวทางการ
ตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย%างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ 
ข$อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต%างๆ ท่ีเก่ียวข$องจะทําให$การปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหอคํา เป7นไปอย%าง
ถูกต$องและเป7นไปตามวัตถุประสงค�ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค1 
 3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. ว%าด$วยการกําหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 
 3.2 เพื่อพิสูจน�ความถูกต$องและเชื่อถือได$ของข$อมูลและตัวเลขต%างๆ ทางด$านการบัญชี และด$านอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข$อง 
 3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน%วยรับตรวจว%าเป7นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข$อบังคับ คําสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด 
 3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน%วยรับตรวจว%าเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพื่อเป7นหลักประกันการใช$และระวังทรัพย�สินต%างๆ ของส%วนราชการเป7นไปอย%างเหมาะสม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาลทุกหน%วยงาน ของเทศบาลตําบลหอคํา 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลหอคํา 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกต$องและเช่ือถือได$ของข$อมูลและตัวเลขต%างๆ ด$วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากน$อยตามความจําเป7นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเร่ืองท่ีตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห�และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน%วยรับตรวจ 
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 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย�สิน รวมท้ัง
การบริหารงานด$านอ่ืนๆ ขององค�กรปกครองส%วนท$องถ่ิน ให$เป7นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข$อบังคับ 
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย�สิน และการ
ใช$ทรัพยากรทุกประเภท ว%าเป7นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข$อบังคับ คําส่ังที่ทางราชการ
กําหนด เพื่อให$มั่นใจได$ว%าสามารถนําไปสู%การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค�และสอดคล$องกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 –  พ.ศ.2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ใช$งบประมาณ 

9. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
 หน%วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลหอคํา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 10.1 บุคลากรมีความเข$าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข$อบังคับ โดยมุ%งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากข้ึน 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ%ายเงินลดน$อยลง 
 10.3 การใช$ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน%วยงาน ที่มีอยู%อย%างคุ$มค%า ประหยัด 
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มาตรการที่ 2 
 

1. ช่ือมาตรการ : การแต%งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตาํบลหอคํา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ%นดิน ว%าด$วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กําหนดให$หน%วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได$กําหนดไว$ รายงานต%อผู$กํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ%นดิน อย%างน$อยป_ละหนึ่งครั้ง ภายในเก$าสิบวันนับจากวันสิ้นป_งบประมาณ 
 ดังนั้น เพื่อให$การปฏิบัติถูกต$องและเป7นไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด เทศบาลตําบลหอคําจึงได$มีการ
จัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ%นดินกําหนด เป7นประจําทุกป_ 

3. วัตถุประสงค1 
 3.1 เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค�กรของเทศบาลตําบลหอคํา 
 3.2 เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให$นายกทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด 
 3.3 เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต%อผู$กํากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ%นดิน ตามกําหนด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ส%วนราชการทุกหน%วยงานของเทศบาลตําบลหอคํา 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ส%วนราชการทุกหน%วยงานของเทศบาลตําบลหอคํา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แต%งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค�กร 
 6.2 แต%งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน%วยงานย%อย 
 6.3 ผู$บริหารมีหนังสือแจ$งให$ทุกส%วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน%วยงานย%อย ดําเนินการ
ประเมินองค�ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค�กร ดําเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข$อ 6 ระดับองค�กร และนําเสนอผู$บริหาร พร$อมจัดส%งรายงาน
ให$ผู$กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ%นดิน 
 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 –  พ.ศ.2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ใช$งบประมาณดําเนินการ 

9. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลหอคํา 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 10.1 บุคลากรมีความรู$ความเข$าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให$เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ป-องกันและลดความเส่ียงต%อการปฏิบัติงาน 
 10.3 เกิดประโยชน�สูงสุดต%อองค�กรและประชาชนโดยรวม 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให4มีการจัดทําแผนการปรบัปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให4ผู4กํากับ
ดูแล 

กิจกรรมที่ 1 
1. ช่ือกิจกรรม : กิจกรรม จัดทําแบบประเมินความเสี่ยง รายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป7นกลไกที่สําคัญและเป7นเครื่องมือในการบริหารงานในหน%วยงานไม%ว%าจะ
เป7นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ% ระบบการควบคุมภายในจะช%วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน%วยงานให$อยู%ในระดับท่ียอมรับได$ซ่ึงจะทําให$ปฏิบัติงานและการจัดการของหน%วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค� ในอดีตที่ผ%านมาการบริหารงานของหน%วยงานภาครัฐ ได$ มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให$ใช$เป7นเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยู%ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข$อหารือต%างๆ โดยส%วนใหญ% จะเน$นไปที่การควบคุมด$านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให$
ถูกต$องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ�ที่ทางราชการกําหนดไว$ ซ่ึงไม%ครอบคลุมถึงการจัดการด$านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด$านการเงินและบัญชีในหน%วยงาน จึงไม%สามารถสะท$อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหน%วยงานได$ ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเป7นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด$านและสามารถ
สะท$อนภาพให$เห็นเป7นองค�รวมของหน%วยงานนั้นๆ ว%ามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม%
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม%ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป7นช%องทางร่ัวไหลทําให$เกิด
ความเสียหายในหน%วยงานและการดําเนินงานไม%สัมฤทธิ์ผล ท้ังน้ี สาเหตุส%วนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน$าที่
และมอบหมายงานในหน%วยงานไม%เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให$บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม%มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน%วยงานที่กําหนดข้ึน และพัฒนาให$ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล%าวทันสมัยอยู%เสมอ 
 เทศบาลตําบลหอคําพิจารณาแล$วเห็นว%าเพื่อให$องค�กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุม
ภายใน    ให$เป7นไปอย%างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน%วยงานจึงได$กําหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลหอคํา ข้ึน 

3. วัตถุประสงค1 
 3.1 เพื่อให$การปฏิบัติงานเป7นไปอย%างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให$การใช$ทรัพยากรเป7นไป
อย%างประหยัดและคุ$มค%า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ซํ้าซ$อนหรือไม%จําเป7น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด$านการเงินหรือด$านอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 3.2 เพื่อให$มีข$อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต$องครบถ$วนและเชื่อถือได$ สร$างความม่ันใจแก%
ผู$บริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข$อง 
 3.3 เพื่อให$บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข$อตกลง ระเบียบข$อบังคับ
ต%างๆ ของหน%วยงานอย%างถูกต$องและครบถ$วน 

4. เปาหมาย 
 เพื่อให$การควบคุมภายในของเทศบาลตําบลหอคํา เป7นไปอย%างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน%วยงาน อีกทั้งยังเป7นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน%วยงานให$อยู%ในระดับที่ยอมรับได$ ซ่ึง
จะทําให$การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน%วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค� 
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5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 แต%งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ%นดินว%าด$วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข$อ 6 
 5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย%างต%อเนื่องเพื่อให$การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค�การบริหารส%วนตําบล  
ปlาบอนเป7นไปอย%างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให$คณะทํางานฯ เพื่อสรุปข$อมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต%างๆ ให$นายกองค�การบริหารส%วนตําบล
และผู$บริหารทราบ 

6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหอคํา ระยะเวลา 4 ป_ (ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 –  2564) 

7. หน-วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สํานัก ของเทศบาลตําบลหอคํา 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ใช$งบประมาณ 

9. ประโยชน1ที่คาดว-าจะได4รับ 
 9.1 การดําเนินงานของหน%วยงานบรรลุวัตถุประสงค�ท่ีวางไว$อย%างมีประสิทธิภาพ 
 9.2 การใช$ทรัพยากรเป7นไปอย%างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ$มค%า 
 9.3 มีข$อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต$อง ครบถ$วนและเชื่อถือได$ สามารถนําไปใช$ในการตัดสินใจ 
 9.4. การปฏิบัติในหน%วยงานเป7นไปอย%างมีระบบและอยู%ในกรอบของกฎหมายระเบียบข$อบังคับที่วางไว$ 
 9.5 เป7นเครื่องมือช%วยผู$บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย%างดียิ่ง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข$อ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร$อยละ 80 ได$ดําเนินการแก$ไข 
 10.3 ร$อยละของหน%วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรู$ที่เก่ียวข$องกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู$ที่เก่ียวข$องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร$อยละ 80 ในระดับมาก) 
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4.2 การสนับสนุนให4ภาคประชาชนมีส-วนร-วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช-องทางที่สามารถดําเนินการได4 

4.2.1 ส-งเสริมให4ประชาชนมีส-วนร-วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แต-งตั้ง โอน ย4ายข4าราชการ พนักงาน ลูกจ4าง 

มาตรการที่ 1 
1. ช่ือมาตรการ : มาตรการส%งเสริมให$ประชาชนมีส%วนร%วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุแต%งต้ัง การโอน ย$าย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเป7นกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือว%าเป7นสิ่งสําคัญหรือเป7นหัวใจขององค�กรจึง
มักจะกําหนดหน$าท่ีของงานเป7นเร่ืองๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข$อบังคับท่ีปฏิบัติงาน
ในองค�กรหรือหน%วยงาน เพื่อให$มีประสิทธิภาพและเพื่อให$การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค� 
 เทศบาลตําบลหอคํา จึงได$กําหนดมาตรการส%งเสริมให$ประชาชนมีส%วนร%วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ 
แต%งตั้ง การโอน ย$าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการโดยเคร%งครัด เพื่อให$การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลหอคํา เป7นไปอย%างโปร%งใส และสามารถ
ตรวจสอบได$ 

3. วัตถุประสงค1 
 3.1 เพื่อให$ประชาชนมีส%วนร%วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให$เป7นไปด$วยความ
โปร%งใสและเป7นธรรม 
 3.2 เพื่อให$เป7นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต%งตั้ง
การโอน ย$าย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานเทศบาล ครูผู$ดูแลเด็ก พนักงานจ$าง ที่มีการดําเนินการด$านการบริหารงานบุคคล 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหอคํา 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต-งต้ัง การโอน ย4าย 
 - แต%งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให$มีส%วนร%วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต%งต้ังเทศบาลตําบลหอคําได$ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข$อบังคับที่เก่ียวข$องอย%างเคร%งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต%งตั้งได$มีการประชาสัมพันธ�ไปยังหน%วยงานอ่ืน และ ก.เทศบาล.จังหวัดอ่ืน 
รวมถึงประชาสัมพันธ�ให$ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู%บ$าน 
 - มีการประชาสัมพันธ�ลงในเว็บไซต�ของเทศบาลตําบลหอคํา 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ�ที่บอร�ดประชาสัมพันธ�ของเทศบาลตําบลหอคํา 
 - ในการบรรจุแต%งต้ังได$มีการแต%งตั้งคณะกรรมการจากหน%วยงานอ่ืนเป7นกรรมการ รวมถึงมีการแต%งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแต%งต้ัง 



๑๒๗ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 - การบรรจุแต%งตั้งจะต$องได$รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  (ก.ท.จ.) ก%อน 
 - ในการออกคําสั่งการบรรจุแต%งตั้งเทศบาลตําบลหอคํา จะออกคําสั่งแต%งตั้งได$ต$องไม%ก%อนวันที่
เทศบาลตําบลหอคํา รับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) 
 การเลื่อนระดับ/เล่ือนตําแหน-ง 
 - แต%งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให$มีส%วนร%วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตําแหน%ง เทศบาลตําบลหอคํา ได$ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข$อบังคับที่
เก่ียวข$อง อย%างเคร%งครัด 
 - มีการแจ$งผู$ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข$อความแจ$งผู$มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตําแหน%ง 
 - มีการประชาสัมพันธ�ไปยังหน%วยงานอ่ืน และ ก.ท.จ.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ�ให$ประชาชน
ภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู%บ$าน และมีการประชาสัมพันธ�ลงในเว็บไซต�ของ
เทศบาลตําบลหอคํา 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู$ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน%ง 
 - มีการแต%งตั้งคณะกรรมการจากหน%วยงานอ่ืนเข$าร%วมเป7นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตําแหน%งเพื่อความโปร%งใส 
 - มีการออกคําสั่งแต%งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอย%างชัดเจน 
 - ผู$ขอรับการประเมินสามารถซักถามข$อสงสัยหรือโต$แย$งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดําเนินการที่ตนเองเห็นว%าไม%เป7นธรรมได$ 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน%ง จะต$องได$รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ก%อน 
 - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน%ง เทศบาลตําบลหอคํา จะออกคําสั่งแต%งตั้งได$ต$อง
ไม%ก%อนวันท่ีเทศบาลตําบลหอคํา รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) 
 การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 - แต%งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให$มีส%วนร%วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
เทศบาลตําบลหอคํา ได$ดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข$อบังคับที่เก่ียวข$อง 
อย%างเคร%งครัด 
 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ�หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร%หลักเกณฑ�ให$
บุคลากรทราบ 
 - มีการแต%งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนให$เป7นไปอย%างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน มีการนําข$อมูลมาใช$ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
เช%น ข$อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และข$อมูลการลา เป7นต$น 
 - มีการแจ$งผลการประเมินให$พนักงานทราบ พร$อมเปvดโอกาสให$ซักถาม ตอบข$อสงสัย และโต$แย$งผล
การประเมินที่ไม%เป7นธรรม 



๑๒๘ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 - นายกเทศมนตรีตําบลหอคํา ออกคําสั่งการเล่ือนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให$พนักงานทราบโดยท่ัวกัน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4ป_ (ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 –  พ.ศ. 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ใช$งบประมาณ 

9. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลหอคํา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 ตัวชี้วัด 
 กําหนดเป7นระดับข้ันของความสําเร็จ แบ%งเกณฑ�การให$คะแนนเป7น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก$าวหน$าของข้ันตอนการดําเนินงานตามเป-าหมายของแต%ละระดับ 
 ผลลัพธ1 
 ประชาชนมีส%วนร%วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน 
ย$าย ของเทศบาลตําบลหอคํา  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย%างชัดเจน พร$อมท้ังเปvดเผยและสามารถ
อธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกล%าวได$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

4.2.2 ส-งเสริมให4ประชาชนมีส-วนร-วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-
จ-ายเงิน การหาประโยชน1จากทรัพย1สินของทางราชการ 
 

โครงการที่ 2 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีส%วนร%วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ%าย และการใช$ประโยชน�
ทรัพย�สินของเทศบาลตําบลหอคํา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การเบิกจ%ายเงินขององค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินเป7นข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค�กรปกครองส%วนท$องถ่ิน เจ$าหน$าที่จะต$องปฏิบัติตามอํานาจหน$าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข$องให$ถูกต$องครบถ$วนเรียบร$อยจึงจัดทําใบนําฝากเป7นรายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเป7น
รายจ%าย เบิกเงินออกจากคลังขององค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินได$ สําหรับการใช$ประโยชน�ในทรัพย�สินของ
องค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินก็เช%นเดียวกันต$องมีการดําเนินงานให$เป7นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ
ค%าธรรมเนียม ค%าบริการ จะต$องเป7นไปด$วยความโปร%งใส ประชาชนมีส%วนร%วมในการตรวจสอบ จึงจําเป7นต$องมี
กระบวนการข้ันตอนที่ถูกต$อง มีความสุจริต ส%งผลให$การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง เทศบาลตําบลหอคํา จึงได$ริเร่ิมกิจกรรมเพื่อให$ การรับ จ%ายเงินและการใช$ประโยชน�ทรัพย�สิน
เกิดความโปร%งใส ประชาชนมีส%วนร%วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ%าย ของเทศบาลตําบลหอ
คํา 
 
3. วัตถุประสงค1 
 เพื่อให$การรับ จ%ายเงินของเทศบาลตําบลหอคํา เกิดความโปร%งใสตรวจสอบได$ 

4. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหอคํา 

5. วิธีการดําเนินการ 
 - มีการแต%งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต%งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช$จ%ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข$าร%วมเป7น
กรรมการ 
 - เปvดโอกาสให$ประชาชนสอบถามข$อสงสัยเก่ียวกับการรับจ%ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ%ายเงินของเทศบาลตําบลหอคํา ให$ประชาชนทราบทางช%องทางต%างๆ เช%น ทาง
เว็บไซต� ศูนย�ข$อมูลข%าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข%าว เม่ือสิ้นป_งบประมาณ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4ป_ (ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 –  2564) 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ใช$งบประมาณ 
 
 



๑๓๐ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

8. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง เทศบาลตําบลหอคํา 

9. ตัวชี้วัด 
 มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน 

10. ผลลัพธ1 
 ประชาชนมีส%วนร%วมตรวจสอบและได$รับทราบข$อมูลการรับ จ%ายเงินขององค�การบริหารส%วนตําบล 
ปlาบอนทําให$เกิดความโปร%งใส  ในการรับจ%ายเงินของเทศบาลตําบลหอคํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

4.2.3 ส-งเสริมให4ประชาชนมีส-วนร-วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

 
1. ช่ือกิจกรรม : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ$างจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลตําบลหอคํา  เห็นถึงประโยชน�จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส%วนร%วมตามเจตนารมณ�
ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ%นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว%า
ด$วยหลักเกณฑ�การบริหารกิจการบ$านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. 2556 –  2561) เทศบาลตําบลหอคํา  จึงได$ดําเนินการส%งเสริมการมีส%วนร%วมของประชาชน โดยการ
กําหนดให$มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ$างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให$ประชาชนเข$ามามีส%วนร%วมโดยผ%าน
ช%องทางหรือกลไกในการร%วมเป7นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ$างขององค�การบริหารส%วน
ตําบลทุกข้ันตอน ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได$รับข$อมูลข%าวสารและแสดงความ
คิดเห็น ได$เรียนรู$การบริหารราชการแบบมีส%วนร%วมหรือการบริหารราชการในระบบเปvดจากการปฏิบัติจริง 
ส%วนองค�การบริหารส%วนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปvดโอกาสให$ประชาชนเข$ามามีส%วนร%วมกับภาครัฐมาก
ข้ึน เพื่อกระตุ$นการปรับเปลี่ยนสู%การบริหารราชการที่เปvดเผย โปร%งใส เน$นการมีส%วนร%วมของประชาชน และ
พัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต$องการและเพื่อประโยชน�ของประชาชนเป7นสําคัญ 

3. วัตถุประสงค1 
 3.1 เพื่อสนับสนุนให$ตัวแทนภาคประชาชนมีส%วนร%วมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ$าง ของเทศบาล
ตําบลหอคํา 
 3.2 เพื่อป-องกันการทุจริตในด$านที่เก่ียวข$องกับงบประมาณของเทศบาลตําบลหอคํา   
ให$เกิดการพัฒนาได$อย%างคุ$มค%า 

4. เปาหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลตําบลหอคํา 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหอคํา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข$าร%วมเป7น
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ$าง ได$แก%  กรรมการเปvดซองสอบราคา  กรรมการตรวจการจ$าง 
 6.2 จัดทําคําสั่งแต%งตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ$าง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว%าด$วยการพัสดุ
ขององค�กรปกครองส%วนท$องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก$ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได$กําหนดให$มีการแต%งตั้งให$มีผู$แทน
ชุมชนเข$าร%วมเป7นกรรมการ แต%เทศบาลตําบลหอคํา  ให$ความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข$าร%วมตรวจสอบ
เพื่อให$การดําเนินงานเป7นไปอย%างซ่ือตรง โปร%งใส โดยตัวแทนชุมชนไม%ต$องร%วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
 6.3 จัดประชุมให$ความรู$ความเข$าใจแก%คณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจ$างทุกคร้ัง เพื่อให$เจ$าหน$าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข$าใจในบทบาทหน$าที่ และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ$างและตรวจการจ$างอย%าง
ละเอียดและถูกต$อง 
 



๑๓๒ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป_ (ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 –  2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ใช$งบประมาณ 

9. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง เทศบาลตําบลหอคํา 

10. ผลลัพธ1 
 การจัดซ้ือจัดจ$างของเทศบาลตําบลหอคํา มีความโปร%งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร%วมตรวจสอบและ
ไม%เกิดป.ญหาการทุจริตคอร�รัปชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

4.3 การส-งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท4องถิ่น 
       4.3.1 ส-งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท4องถิ่นให4มีความรู4 ความเข4าใจในการปฏิบัติ

หน4าที่ให4เป<นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข4องได4กําหนดไว4 

โครงการที่ 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการส%งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท$องถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งต%อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด$วยเหตุผลดังกล%าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู$ของสมาชิกสภาท$องถ่ินให$มีความพร$อมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการให$แก%ชุมชนจึงเป7นเรื่องท่ีสําคัญอย%างยิ่ง ประกอบกับการให$การศึกษาอบรมเป7นสิ่งสําคัญ
ประการหน่ึงท่ีเทศบาลตําบลหอคํา ได$ดําเนินการ เพื่อให$สมาชิกสภาท$องถ่ินมีความรู$และทักษะด$านการ
ปกครองส%วนท$องถ่ิน มีความรู$ความเข$าใจในการปฏิบัติหน$าท่ี รวมถึงมีความรู$ความเข$าใจเก่ียวกับระเบียบข$อ
กฎหมายต%างๆ ที่เก่ียวข$องกับท$องถ่ินด$วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนําความรู$ไปใช$ให$เป7นประโยชน�ต%อการ
ปฏิบัติหน$าที่ได$อย%างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น เทศบาลตําบลหอคํา จึงได$มีการจัดส%งสมาชิกสภาท$องถ่ินให$เข$ารับการฝ�กอบรมและศึกษาดูงาน
อยู%เสมอ เพื่อเป7นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองค�กร พัฒนาท$องถ่ิน ให$
ท$องถ่ินมีความเจริญก$าวหน$า 

3. วัตถุประสงค1 
 3.1 เพื่อสร$างการเรียนรู$และประสบการณ�การทํางานให$กับสมาชิกสภาท$องถ่ินให$มีความเข$าใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหน$าที่ 
 3.2 เพื่อให$สมาชิกสภาท$องถ่ินได$มีความรู$ความเข$าใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกต$อง เป7นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3.3 เพื่อส%งเสริมให$สมาชิกสภาท$องถ่ินได$เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท$องถ่ินได$อย%างถูกต$อง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหอคํา จํานวน 12 คน 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ท้ังในเทศบาลตําบลหอคํา และหน%วยงานท่ีจัดฝ�กอบรม 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 ฝlายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝ�กอบรมทั้งภายในและหน%วยงานภายนอก เพื่อเป7น
ข$อมูลในการจัดส%งสมาชิกสภาท$องถ่ินเข$ารับการอบรมหรือร%วมประชุมสัมมนาแล$วแต%กรณี 
 6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร$อยแล$ว ดําเนินการเสนอผู$บังคับบัญชาเพื่อส%ง
สมาชิกสภาท$องถ่ินเข$ารับการฝ�กอบรม หรือเข$าร%วมประชุม หรือดําเนินการจัดฝ�กอบรมเองโดยสํานัก/กองงาน
ท่ีรับผิดชอบ 
 6.3 แจ$งให$สมาชิกสภาท$องถ่ินผู$ผ%านการฝ�กอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝ�กอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ%านนายกเทศมนตรีตําบลหอคํา 
 6.4 ฝlายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝ�กอบรมของสมาชิกสภาท$องถ่ิน และรายงาน
เสนอนายกเทศมนตรีตําบลหอคํา ทราบ 



๑๓๔ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป_ (ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 –  2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ใช$งบประมาณ 

9. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลหอคํา 

10. ผลลัพธ1 
 10.1 สมาชิกสภาท$องถ่ินมีความรู$ความเข$าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน$าที่ 
 10.2 สมาชิกสภาท$องถ่ินได$รับการเรียนรู$และประสบการณ�การทํางานใหม%ๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท$องถ่ินเป7นไปอย%างถูกต$องตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวชี้วัด 
 จํานวนสมาชิกสภาท$องถ่ินของเทศบาลตําบลหอคํา จํานวน 12 ราย ได$รับการฝ�กอบรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

4.3.2 ส-งเสริมสมาชิกสภาท4องถิ่นให4มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝOายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบทีเ่กี่ยวข4องได4กําหนดไว4 โดยไม-ฝ9กใฝOฝOายใด 

  
1. ช่ือกิจกรรม : กิจกรรมการมีส%วนร%วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหอคํา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส%งเสริมและการพัฒนาความเข$มแข็งขององค�กรปกครองส%วนท$องถ่ิน เก่ียวข$องกับหลาย
องค�ประกอบ และหลายฝlายโดยเฉพาะอย%างยิ่งบุคลากรท$องถ่ิน อันได$แก% ฝlายบริหารและฝlายสภาขององค�กร
ปกครองส%วนท$องถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้ง ฝlายข$าราชการองค�กรปกครองส%วนท$องถ่ิน บุคลากรเหล%านี้มีบทบาท
และต$องทําหน$าที่ของตนอย%างเข$มแข็ง เพื่อเสริมสร$างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส%วนร%วมโดยให$มี
กระบวนการสอดคล$องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให$มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแก$ไข
ป.ญหาภายในตําบลและตอบสนองความต$องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ%วงดุลอํานาจระหว%างฝlายสภา
กับฝlายบริหาร และที่สําคัญส%งเสริมการมีส%วนร%วมในการเสนอแก$ป.ญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลตําบลหอคํา 
 เทศบาลตําบลหอคํา เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท$องถ่ิน เก่ียวกับการมีส%วนร%วมในการ
ปฏิบัติงาน จึงได$ดําเนินกิจกรรมการมีส%วนร%วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท$องถ่ินในเรื่องต%างๆ เพื่อเป7น
การส%งเสริมให$สมาชิกสภาท$องถ่ินมีความเข$มแข็งในการใช$อํานาจหรือปฏิบัติหน$าที่ให$เกิดความสมดุลในการ
บริหารงาน 

3. วัตถุประสงค1 
 3.1 เพื่อเป7นการส%งเสริมให$สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหอคํา มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส%วนร%วมใน
การทํางาน 
 3.2 เพื่อเป7นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝlายบริหาร 
 3.3 เพื่อเป7นการบรรเทาความเดือดร$อนของประชาชน 

4. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหอคํา จํานวน 12 คน 

5. พ้ืนที่ดําเนินงาน 
 เทศบาลตําบลหอคํา 

6. วิธีดําเนินงาน 
 6.1 แต%งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหอคําเป7นคณะกรรมการร%วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต%างๆ   
 6.2 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหอคํา ที่ได$รับการแต%งตั้ง เข$าร%วมปฏิบัติหน$าที่นําข$อมูลแจ$งในที่ประชุม
สภาเทศบาลตําบลหอคํา เพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส%วนที่ประชาชนได$รับความเดือดร$อนและ
ต$องการของประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป_ (ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 –  2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ใช$งบประมาณ 



๑๓๖ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

9. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
   สํานักปลัด เทศบาลตําบลหอคํา 

10. ผลลัพธ1 
 การพัฒนาเทศบาลตําบลหอคํา เป7นไปอย%างต%อเน่ือง ตอบสนองความต$องการของประชาชน เกิด
ทัศนคติที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

4.4 เสริมพลังการมีส-วนร-วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส-วนเพ่ือต-อต4าน
การทุจริต 

 4.4.1 ส-งเสริมให4มีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 

มาตรการที่ 1 
1. ช่ือมาตรการ : มาตรการเฝ-าระวังการคอร�รัปชันโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
คอร�รัปชัน หมายถึง การใช$ตําแหน%งหน$าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน�ส%วนตัวหรือผลประโยชน�

ของพวกพ$อง โดยมิชอบด$วยกฎหมายและศีลธรรม เจ$าหน$าท่ีของรัฐมีหน$าท่ีรักษาผลประโยชน�ของส%วนรวม 
หากใช$ตําแหน%งหน$าที่ท่ีได$รับมอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชน�ส%วนตัวหรือพวกพ$อง ก็ถือว%ามีการกระทํา
คอร�รัปชันการป-องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว%าด$วยหลักเกณฑ� และวิธีการบริหารกิจการบ$านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคล$องกับเกณฑ�คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ%งเน$นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หน%วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให$การบริหารราชการเป7นไปอย%างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให$
ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไว$วางใจในการบริหารราชการแผ%นดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค1 
 สนับสนุนให$ภาคประชาชนร%วมกันเฝ-าระวังการคอร�รัปชันขององค�กรปกครองส%วนท$องถ่ิน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในพื้นที่ตําบลหอคํา 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลหอคํา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร$างความรู$ความเข$าใจเร่ืองการคอร�รัปชัน 
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป7นคณะกรรมการเฝ-าระวังการคอร�รัปชันของ
องค�กรปกครองส%วนท$องถ่ิน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป_ (ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ใช$งบประมาณ 

9. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
   สํานักปลัด เทศบาลตําบลหอคํา 
 
 
 
 



๑๓๘ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู$ ความเข$าใจเร่ืองการคอร�รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร�รัป
ชันได$ 
 10.2 มีการมอบหมายให$คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป7นหน%วยเฝ-าระวังการคอร�รัปชันใน
ตําบล  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

มาตรการที่ 2 
1. ช่ือมาตรการ : มาตรการการส%งเสริมและพฒันาเครือข%ายด$านการป-องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก$ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 กําหนดให$เทศบาล
ตําบล  มีภารกิจหน$าท่ีที่ต$องเป7นไปเพื่อประโยชน�สุขของประชาชน โดยใช$วิธีบริหารกิจการบ$านเมืองที่ดี และให$
คํานึงถึงการมีส%วนร%วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท$องถ่ิน การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ$าง 
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปvดเผยข$อมูลข%าวสาร ท้ังน้ี ให$เป7นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข$อบังคับว%าด$วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว%าด$วยหลักเกณฑ�การบริหารกิจการบ$านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป-องกันและปราบปรามการทุจริต   ซ่ึงมุ%งเน$นในการสร$าง
จิตสํานึก ค%านิยม การบูรณาการ การสร$างความเข$มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ$าหน$าที่ของรัฐในการ
ป-องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ป.ญหาเก่ียวกับการทุจริตคอร�รัปชันสามารถเกิดข้ึนได$ในทุกวงการ ไม%ว%าจะเป7นวงการระดับท$องถ่ิน
จนถึงระดับชาติ ซ่ึงเทศบาลตําบลหอคํา ภารกิจหน$าท่ีในการบริหารราชการท$องถ่ินให$มีความก$าวหน$า
เจริญรุ%งเรือง โดยการมีส%วนร%วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการร%วมกัน
พัฒนาท$องถ่ินให$ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท$องถ่ิน ดังนั้น การที่องค�กรปกครองส%วน
ท$องถ่ินจะพัฒนาให$เจริญก$าวหน$าได$นั้น จําเป7นจะต$องมีองค�ประกอบหลายๆ ด$าน ในการร%วมกันพัฒนาท$องถ่ิน 
ในการน้ี การมีเครือข%ายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและร%วมมือกันพัฒนาท$องถ่ิน จึงเป7นสิ่งจําเป7นโดยเฉพาะเครือข%าย
ด$านการป-องกันการทุจริตคอร�รัปชัน ซ่ึงเป7นการเปvดโอกาสให$ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค
ประชาชนได$มีส%วนร%วมในการเป7นเครือข%ายร%วมกับเทศบาลตําบลหอคําในการร%วมคิด ร%วมพิจารณา ร%วม
ตัดสินใจ ร%วมทํา ร%วมรับผิดชอบ และร%วมตรวจสอบเพื่อป-องกันการทุจริต 
คอร�รัปชันในท$องถ่ิน 
 เทศบาลตําบลหอคํา  พิจารณาแล$วเห็นว%า การมีเครือข%ายดังกล%าวเป7นสิ่งจําเป7น จึงได$จัดทํามาตรการ
ส%งเสริมและพัฒนาเครือข%ายด$านการป-องกันการทุจริตข้ึน เพื่อส%งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
เครือข%ายด$านการป-องกันการทุจริตให$มีความเข$มแข็ง 

3. วัตถุประสงค1 
 3.1 เพื่อสร$างแกนนํา แนวร%วมและเครือข%ายในการรักษาผลประโยชน�ของท$องถ่ิน 
 3.2 เพื่อพัฒนาองค�ความรู$ให$กับทุกภาคส%วน ให$เกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับป.ญหาการทุจริต 
 3.3 เพื่อให$เกิดความร%วมมือร%วมใจในการป-องกันการทุจริตในพื้นที่ตําบลหอคํา 

4. เปาหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในพื้นท่ีตําบลหอคําเข$ามามีส%วน
ร%วมในการเป7นเครือข%ายด$านการป-องกันการทุจริตร%วมกับเทศบาลตําบลหอคํา 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 ในเขตพื้นท่ีตําบลหอคํา  

6. วิธีดําเนินงาน 
 1. แต%งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร%วมเป7นเครือข%ายด$านการ
ป-องกันการทุจริตตําบลหอคํา 



๑๔๐ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 2. จัดทําฐานข$อมูลบุคคล องค�กร ส%วนราชการ และองค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินทุกแห%งบริเวณ
ใกล$เคียง โดยการลงทะเบียนการเข$าร%วมเป7นเครือข%าย 
 3. เปvดโอกาสให$เครือข%ายท่ีได$รับการแต%งตั้งมีส%วนร%วมในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลหอคํา 
ในการร%วมคิด ร%วมพิจารณา ร%วมตัดสินใจ ร%วมทํา และร%วมรับผิดชอบ ร%วมตรวจสอบเพือ่ป-องกันการทุจริต 
 4. ส%งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให$กับเครือข%ายในการร%วมตรวจสอบเพื่อป-องกันการ
ทุจริต 
 5. ทําบันทึกข$อตกลง (MOU)   ร%วมกันระหว%างเทศบาลตําบลหอคํากับบุคคล องค�กร ส%วนราชการ 
และองค�กรปกครองส%วนท$องถ่ินท่ีเข$าร%วมเป7นเครือข%าย 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป_ (ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 –  2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม%ใช$งบประมาณ 

9. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลหอคํา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 1. ทําให$เกิดแกนนํา แนวร%วมและเครือข%ายในการรักษาผลประโยชน�ของท$องถ่ิน 
 2. ทําให$ทุกภาคส%วนมีความรู$ ก%อให$เกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับป.ญหาการทุจริต 
 3. ทําให$เกิดความร%วมมือร%วมใจในการป-องกันการทุจริตในพื้นที่ตําบลปlาบอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๔๑ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป� (พ.ศ.2561-2564)   เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส-วนเพ่ือต-อต4านการทุจริต 

กิจกรรมที่ 1 
1. ช่ือกิจกรรม : กิจกรรมการติดป-ายประชาสัมพันธ�กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ป.ญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหน%วยงานภาครัฐได$ส%งผลเสียหายกับประเทศชาติอย%างมาก จําเป7นที่ทุก

ภาคส%วนในสังคมจะต$องตระหนักและร%วมกันแก$ไขจัดการป.ญหา โดยการเข$าไปมีส%วนร%วมเป7นเครือข%ายในการ
ขับเคลื่อนต%างๆ ให$เกิดการเฝ-าระวัง ป-องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ$นให$ทุกภาคส%วนในจังหวัดได$
ตระหนักถึงป.ญหาการทุจริตคอร�รัปชันและมีส%วนร%วมในการป-องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค1 
 3.1 เพื่อให$ประชาชนมีส%วนร%วมในการป-องกันการทุจริต 
 3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ�ในการแก$ไขป.ญหาการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพื้นที่ตําบลหอคํา 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 ตําบลหอคํา 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดทําป-ายประชาสัมพันธ� 
 6.2 ปvดประกาศประชาสัมพันธ�   
 6.3 จัดเจ$าหน$าท่ีรับผิดชอบรับแจ$งเหตุทางโทรศัพท� 
 6.4 บันทึกเรื่องร$องเรียน ร$องทุกข� 
 6.5 เสนอผู$บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก$ไขเร่ืองท่ีได$รับการร$องเรียน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป_ (ป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 –  2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 3,000.- บาท 

9. ผู4รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาลตําบลหอคํา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ1 
 10.1 จํานวนเรื่องร$องเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
 10.2 นําเรื่องที่ได$รับการร$องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก$ไข 

 
 


