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 เทศบาลนครอุบลราชธานีได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดจนแสดง
ให้เห็นถึงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม อัน
จะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาในการท างานของหน่วยงานมากยิ่งข้ึน 
 เทศบาลนครอุบลราชธานีได้พัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยน าหลักธรรมาภิบาลส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน เป้าหมาย และประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการใน 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิต ิรวมทั้งสิ้นจ านวน 48 โครงการ ดังนี้ 
  มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จ านวน 10 โครงการ 
  มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จ านวน 17 โครงการ 
  มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จ านวน 13 โครงการ 
  มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 8 โครงการ 
 ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 เทศบาลนครอุบลราชธานีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลนครอุบลราชธานีจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อน
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะน าไปสู่เป้าหมายของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่
ก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

เทศบาลนครอุบลราชธานี 
กันยายน 2565
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ภาคผนวก   
 ค าสั่งเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ 468/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
 ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ 
      เรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาล 
 ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการและแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
     เทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตส านึกและความตระหนัก 
     แก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ 
     ของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   
 ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานเพ่ือ                       

ป้องกันการทุจริต 
 ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
     กับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ

คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ข อ ง เ ท ศ บ า ล น ค ร อุ บ ล ร า ช ธ า นี  ( พ . ศ . 2 5 6 6 -2 5 7 0 )
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร 
ล าดับ 

ที ่
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 
ประเด็นความเสี่ยงการ

ทุจริต 
Risk 

Score 
มาตรการ 

ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
1 การบริหารงานของ

หน่วยงาน และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. ผู้บริหารด าเนินการตาม
น โ ย บ า ย ข อ ง ต น เ อ ง 
แทรกแซงการปฏิบัติ งาน
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. บุคลากรของหน่วยงาน
ปฏิบั ติ ตามนโยบายของ
ผู้ บ ริ ห า ร  โ ด ย ไ ม่ มี
กฎระเบียบรองรับ 
3. บุคลากรของหน่วยงาน
ไม่ ให้ความส าคัญกับการ
ปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัว
มาท าที่ท างาน ขาดความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน 

ปานกลาง 1. โครงการส่งเสริมการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 
2. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการ
น า ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
บริหารงานของผู้บริหารด้วยการจดัท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
3. มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้ อ งกั นกา รทุ จ ริ ต เพื่ อยกร ะดั บ
คุณธรรมและความโปร่งใส 
4. โครงการพัฒนาความรู้ด้าน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรของ
หน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
5. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมของระบุช่ือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้าน
การทุจริต 
7. มาตรการประเมินความคุ้มค่าใน
การบริหารงานของหน่วยงาน 

2 การบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย 
โ อ น  เ ลื่ อ น ต า แ ห น่ ง /
เ งิ น เ ดื อ น  แ ล ะ ก า ร
มอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม 
เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการ
เรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการ
แต่งตั้งหรือเลื่อนต าแหน่ง 

ปานกลาง 1. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหาร
และพัฒนาทรั พย ากรบุ คคล แก่
สาธารณะ 
2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
3. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
4. มาตรการน าผลการประเมินความ
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ล าดับ 
ที ่

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

พึ ง พอ ใ จ ขอ งป ร ะ ช าชน ใน ก า ร
ให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อน
เงินเดือน ของบุคลากร 

3 ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น 
งบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ้าง การบริหารพัสดุ และ
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

1 .  ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น 
งบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่
เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ ที่
เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่
เกิดประโยชน์กับราชการ  
 
 
 
 
 
2. น าทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วน
ตน 

สูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปานกลาง 
 

1. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
2. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด
จ้างประจ าปี 
3. มาตรการป้องกันผลประโยชน์    
ทับซ้อนของหน่วยงาน 
4. มาตรการป้องกันการใช้จ่าย
ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ไ ม่ ส ม ค ว ร  ผิ ด
วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
6. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
7. โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

4 การให้บริการสาธารณะ/
บริการประชาชน 

1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน
ตามล าดับ อันเนื่องมาจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ
การให้สิทธิพิเศษแก่คนบาง
กลุ่ม หรือมีการติดสินบน
เพื่อให้ได้คิวเร็วข้ึน 
2. มีการเรียกรับเงินพิเศษ
จ า ก ผู้ ข อ รั บ บ ริ ก า ร
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
ป ก ติ  เ พื่ อ แ ล ก กั บ ก า ร
ให้บริการ หรือการพิจารณา
อนุมัติอนุญาติ 
3. ให้บริการไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน เ ช่น  ใ ช้ เ วล า
ให้บริการนานกว่าที่ก าหนด
ไว้   

สูง 1. มาตรการ NO Gift Policy 
2. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
4. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน 
“บริการเป็นเลิศ” 
5. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Service) 
6. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของหน่วยงาน 
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2. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์

ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยก าหนด
ตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เพ่ือให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่
เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 
2570) ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่
เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป   

 องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจ าปี 2564 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 35 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 โลก ซึ่งลดลงจากปี 2563 ย่อมสะท้อนให้ได้เห็น
ว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน  

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือ
เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปราศจากการทุจริต น าเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลัก
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แห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
 ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไป
กับการป้องกันการทุจริต โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและน าไปสู่การปฏิบัติให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลนครอุบลราชธานี (พ.ศ. 2566 – 2570)    
อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่
เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมี
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน   

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
(1) เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานีต่อสาธารณชน  

  (2) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย 
โปร่งใส และตรวจสอบได้  

(4) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีที่มีประสิทธิภาพ 
เข้มแข็ง และลดการทุจริต 

4. เป้าหมาย 

 (1) คดีทุจริตของเทศบาลนครอุบลราชธานีลดลง ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2570  
 (2) เทศบาลนครอุบลราชธานีมีคะแนน ITA เพ่ิมขึ้นและผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป)    
ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ITA) /เทศบาลนครอุบลราชธานีผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA          
(85 คะแนนขึ้นไป) และมีคะแนน ITA 90 คะแนนขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ผ่านเกณฑ์ ITA แล้ว) 
 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
จ านวนคดีทุจริตลดลง 
(ค านวณจากปี 2565) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 

คะแนน ITA 65 คะแนน 70 คะแนน 75 คะแนน 80 คะแนน 85 คะแนน 
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5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
(1) ผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานีไดแ้สดงเจตจ านงสุจริตต่อสาธารณชน  

  (2) เทศบาลนครอุบลราชธานีมีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจิตส านึกและความตระหนักใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ  

(3) เทศบาลนครอุบลราชธานีมีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้  

(4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตของเทศบาลนครอุบลราชธานี      
(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีที่มีประสิทธิภาพ 

เข้มแข็ง และลดการทุจริต 
 
 

 

 



 
6 

 

ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลนครอุบลราชธานี 

เทศบาลนครอุบลราชธานีได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบด้วย 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจ านวน 48 โครงการ ดังนี้  

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การเสริมสร้างจิตส านึก
แ ล ะ ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก แ ก่
บุ ค ล า ก รทั้ ง ข้ า ร า ช ก า ร
ก า ร เ มื อ ง ฝ่ า ย บ ริ ห า ร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติงาน ส าหรับบคุลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
2) กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้าน
กฎหมายและระเบียบที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3) โครงการเชิดชูเกียรติหน่วยงาน บุคคลที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจกัษ์และเป็นบุคคลต้นแบบ
คุณธรรมจริยธรรม 

- 
 
 
- 

 
 
 

50,000 

- 
 
 
- 

 
 
 

50,000 

- 
 
 
- 

 
 
 

50,000 

- 
 
 
- 

 
 
 

50,000 

- 
 
 
- 

 
 
 

50,000 

 

 1.2 การเสริมสร้างจิตส านึก
และความตระหนกัแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

4) โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี 
5) โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนพอเพียงและทัศน
ศึกษาดูงาน 

100,000 
 

200,000 
 

100,000 
 

200,000 
 

100,000 
 

200,000 
 

100,000 
 

200,000 
 

100,000 
 

200,000 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
6) โครงการเชิดชูเกียรติหน่วยงาน บุคคล องค์กร 
ผู้ท าประโยชน์หรือเข้าร่วมกิจกรรมเทศบาล 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 

 1.3 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

7) โครงการถนนเด็กเดิน 
8) โครงการเทศกิจอาสาจราจร 
9) โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
10) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น        

300,000 
100,000 
575,000 
24,000 

300,000 
100,000 
575,000 
24,000 

300,000 
100,000 
575,000 
24,000 

300,000 
100,000 
575,000 
24,000 

300,000 
100,000 
575,000 
24,000 

 

 รวม จ านวน 10 โครงการ จ านวน 1,399,000 บาท จ านวน 1,399,000 บาท จ านวน 1,399,000 บาท จ านวน 1,399,000 บาท จ านวน 1,399,000 บาท  
2. การบริหาร
ราชการด้วย
ความโปร่งใส 

2.1 การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

11) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

- - - - - 
 

 

 2.2 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 

12) กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี 
13) มาตรการ NO Gift Policy 
14)  กิ จก รรมการรายงานผลการจ่ าย เ งินให้
ประชาชนได้รับทราบ 
15) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่
มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
16) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
17) โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
18) มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
 

- 
 
 
 
 
- 
- 

 
- 
 
- 

 
 

- 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 

- 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 

 
- 

 
 

- 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 

 
- 

 
 

- 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 

 
- 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
19) กิจกรรม ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
20) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ-
จัดจ้าง 
21) โครงการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 

 
- 

- 
 
- 

 
- 

- 
 
- 

 
- 

- 
 
- 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 มาตรการลดการใช้
ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 

22) มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาล” 
23) กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
24) มาตรฐานการออกค าสั่งมอบหมายของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนการบริหารงาน 
25) กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
26) มาตรการ การมอบอ านาจ  อนุมัติ อนุญาต สั่ง
การ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
27) มาตรการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรี 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 

- 
 
- 

 
- 
 
 
- 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 

 

 รวม จ านวน 17 โครงการ จ านวน 0 บาท จ านวน 0 บาท จ านวน 0 บาท จ านวน 0 บาท จ านวน 0 บาท  
3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

28) กิจกรรมการประเมินผลการปฏบิัติราชการของ
เทศบาลนครอุบลราชธาน ี
29) มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลขา่วสารของ
เทศบาลนครอุบลราชธานีให้มีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น 
30) กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
 

- 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
- 
 

- 
 
 

- 
 
- 
 

- 
 
 

- 
 
- 
 

- 
 
 

- 
 
- 
 

- 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
31) มาตรการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย 
32) มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
33) โครงการจัดท าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

34) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
35) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความ
คิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 

- 
 
- 
 

100,000 
 
- 
 

100,000 

- 
 
- 
 

100,000 
 
- 
 

100,000 

- 
 
- 
 

100,000 
 
- 
 

100,000 

- 
 
- 
 

100,000 
 
- 
 

100,000 

- 
 
- 
 

100,000 
 
- 
 

100,000 

 3.2 การรับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

36) โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล 
37) กิจกรรมด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เทศบาลฯ 
38) มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

50,000 
 
- 
 
- 

50,000 
 
- 
 
- 

50,000 
 
- 
 
- 

50,000 
 
- 
 
- 

50,000 
 
- 
 
 - 

 

 3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

39) กิจกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดีเด่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
40) กิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาล
นครอุบลราชธานี (LPA) 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

 รวม จ านวน 13 โครงการ จ านวน 250,000 บาท จ านวน 250,000  บาท จ านวน 250,000  บาท จ านวน 250,000 บาท จ านวน 250,000  บาท  
4. การยกระดับ
กลไกการ
ตรวจสอบการ
ด าเนินงานของ

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายใน และการ
บริหารความเส่ียงการทุจริต 

41) กิจกรรมจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าป ี 
42) กิจกรรมจัดท ารายงานติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 



  

 
10 

 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2566  ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

43) มาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต
ของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

- - - - - 

 4.2 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

44) กิจกรรมการยื่นขอขอ้มูลข่าวสารต่างๆ  
45) กิจกรรมการต้ังกระทู้ถามในการประชุมสภา
เทศบาลนครอุบลราชธาน ี

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 

 4.3 มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

46) กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหนว่ยตรวจสอบที่
ด าเนินการตราอ านาจหนา้ที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลนคร
อุบลราชธาน ี
47) มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลนคร
อุบลราชธาน ี
48) มาตรการด าเนินการเกีย่วกับเรื่องร้องเรียน 
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลา่วหา
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครอุบลราชธานวี่าทุจริต
และปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าทีโ่ดยมิชอบ  

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

 รวม จ านวน 8 โครงการ จ านวน 0 บาท จ านวน 0 บาท จ านวน 0 บาท จ านวน 0 บาท จ านวน 0 บาท  

รวมทั้งสิ้น จ านวน 48 โครงการ จ านวน 1,649,000 บาท จ านวน 1,649,000 บาท จ านวน 1,649,000 บาท จ านวน 1,649,000 บาท จ านวน 1,649,000 บาท  
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
################################################################################ 

มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
################################################################################ 
 

1.1 การเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักแกบุ่คลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส าหรับ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บุคลากร สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติ
หน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่ เกิดขึ้นเป็นประจ ามักเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความ
ช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม จึงส่งผลให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นกระท าผิดกฎหมายระเบียบต่างๆ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ดังนั้น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย รวมทั้งเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส าหรับ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
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3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลนครอุบลราชธานี จ านวน   100  คน 

5. วิธีด าเนินการ 

 1) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดเตรียมการด าเนินโครงการ 
3) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง

ส าหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
4) จัดท าเอกสารส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
5) อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร ทางออนไลน์ พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
6) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
7) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
          ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 (ไตรมาสที่ 3) 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครอุบลราชธานี 
10. ผลผลิต,ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิก

สภาท้องถิ่น  
2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็น

แนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ท าแบบทดสอบ/แบบประเมิน) 
ผลลัพธ์ 
เทศบาลนครอุบลราชธานีมีการบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการ

ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องด าเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  
เพ่ือให้การบริหารงาน และปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
 3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน 1,071 คน 

5. วิธีด าเนินการ 

 ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เผยแพร่ประชาสั มพันธ์ข้อระเบียบ
กฎหมายที่ได้รับมาพร้อมท าหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 (ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4) 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ฝ่ายนิติการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครอุบลราชธานี 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับ
บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว อย่างน้อย 5 ช่องทาง และไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายไตรมาส) 
 2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 

 

ล าดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการเชิดชูเกียรติหน่วยงาน บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์และเป็น
บุคคลต้นแบบคุณธรรมจริยธรรม 

2. หลักการและเหตุผล 

สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท า
ให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วน รวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีท่ียืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลนครอุบลราชธานี 
จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท าความดี 
เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน
เป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็น
รากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 

3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
   3) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

4) เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 

 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจ านวนไม่น้อยกว่า 
10 คน/ป ี

5. วิธีด าเนินการ 

 1) แต่งตั้งคณะท างานยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 2) คณะท างานก าหนดหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์  
 3) จัดท าประกาศหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
 4) คณะท างานฯ ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 5) ประกาศผลการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ และ
เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
 6) ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 
 7) รายงานผลการด าเนินงาน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 (ไตรมาสที่ 4)  

7. งบประมาณด าเนินการ 

 50,000 บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

8. ผู้รับผิดชอบ 

 กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครอุบลราชธานี 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 
 จ านวนหน่วยงานและบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ผลลัพธ์  
 1) มีหน่วยงานและบุคคลต้นแบบที่ดีปรากฏต่อสังคม 
 2) ประชาชนในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขวัญก าลังใจ และมีจิตส านึกปฏิบัติตนเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ 4 

1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี    

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2558 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเพ่ือให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน โดยยึดมั่นใน
ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2) การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8) ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพขององค์กรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 26  
พฤศจิกายน 2545 หมวด 14 กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส่วนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล 
ข้อ 299 ให้เทศบาลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ก าหนดเป็นแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาลมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอัตราก าลังของพนักงานเทศบาล และการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา ในด้านที่ 5  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) โดยให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
บุคคลในการปฏิบัติราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และในปัจจุบันการ
บริหารงานบุคคล หน่วยงานมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับนักบริหารท้องถิ่น และพนักงานของเทศบาล เพราะ
การยึดมั่นถือมั่นในการด ารงไว้ซึ่งความยุติธรรมเที่ยงตรง จะท าให้ผู้บริหารปราศจากปัญหาความเหลื่อมล้ าต่ า
สูงของบุคคลหลายประเภท ความเที่ยงธรรมจะน ามาซึ่งความศรัทธาต่อหมู่เหล่าปัญญาชน ชนชั้นอาชีพใน
ท้องถิ่น การมีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามจะท าให้ผู้บริหาร พนักงานไม่ประพฤติผิดต่อศีลธรรม จรรยาบรรณ  
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รู้จักแยกผิดชอบชั่วดี การทุจริต ประพฤติมิชอบ คอรัปชั่น จะหมดไปเพราะความเกรงกลัวต่อบาป ในสภาวะ
ปัจจุบันนี้ปัญหาสังคมได้ท าลายต่อระบบการบริหารจัดการ  โดยเฉพาะปัญหาการขาดคุณธรรมและจริยธรรม
เป็นปัญหาบ่อนท าลายคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพหากผู้บริหาร พนักงาน ไม่หลีกเลี่ยงต่อภัยอันตรายนี้
จะท าให้ขาดการยั้งคิดในการบริหารงาน อาจจะท าให้การบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ ด้านจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน  

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้นเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และคุ้มค่าแก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส  น าหลักคุณธรรมและจริยธรรมประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้เข้ารับการอบรม   
2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม  มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมสามารถน ามาใช้

ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
3) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรม มาประยุกต์ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการ

พัฒนาหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างเทศบาล จ านวน  400 คน ได้น าหลัก
คุณธรรมและจริยธรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. วิธีด าเนินการ 

 1) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) ก าหนดรูปแบบ/แนวทาง/ก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 5) ด าเนินการตามรูปแบบ/ก าหนดการ ที่ก าหนดไว้ 
 6) ประเมินและติดตามผลการด าเนินการ 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 (ไตรมาสที่ 4) 
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7. งบประมาณด าเนินการ 

 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

8. ผู้รับผิดชอบ 

 กองการเจ้าหน้าที่  เทศบาลนครอุบลราชธานี 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 
 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและการ
ปฏิบัติงานได ้
 ผลลัพธ์ 

1) ผู้เข้าร่วมการอบรมมีการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจมากยิ่งข้ึน 
2) ผู้เข้าร่วมการอบรมน าหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาพัฒนาหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมและน ามา

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า สัมฤทธิ์ผล 
3) ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรม มาประยุกต์ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการ

พัฒนาหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ 
 

ล าดับที่ 5 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนพอเพียงและทัศนศึกษาดูงาน 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

 ชุมชนพอเพียงคือชุมชนที่สมาชิกมีความเข้มแข็งมั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ทั้งในทางปฏิบัติและมี
ทัศนคติที่ดีในการด ารงชีวิต พอมี พอกิน พออยู่ พอเพียง ตามฐานะและมีความสุขยั่งยืน ชุมชนมีความสมดุลทั้ง
ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม “เศรษฐกิจพอเพียง” คือ “เศรษฐกิจแห่งความยั่งยืน” 
 เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญ และอยากเห็นชุมชนคนเมือง ๑๐๖ ชุมชน มีการ
ด ารงชีวิตประจ าวันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และใช้ทรัพยากรที่มีในชุมชนอย่างจ ากัดอย่างรู้คุณค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน 
 2) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจ าวัน  
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4. กลุ่มเป้าหมาย 

 การจัดอบรมถ่ายทอดวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียง ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบหรือศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานที่มีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ปฏิบัติอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม และสามารถเป็น
แบบอย่างให้แก่ชุมชนอ่ืนได้ เพ่ือประโยชน์ในงานขยายผลไปยังชุมชนอ่ืนๆ ต่อไปในอนาคตแบบยั่งยืน  
 ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จ านวน 100 คน 

5. วิธีด าเนินการ 

 1) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) ก าหนดรูปแบบ ก าหนดการ และหัวข้อการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์  
 5) ด าเนินการตามรูปแบบและก าหนดการที่ก าหนด 
 6) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

          ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 (ไตรมาสที่ 4) 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลนครอุบลราชธานี 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 
 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

ผลลัพธ์ 
 เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริไปขยายผลทั่วประเทศอย่างจริงจังเพราะเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งว่า แนวทางที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทาน ให้พสกนิกรชาวไทยนี้จะน าไปสู่เป้าหมายการแก้ไขความยากจนและปัญหา
สังคมนานัปการ ตลอดจนเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยแท้ 
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ล าดับที่ 6 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเชิดชูเกียรติหน่วยงาน บุคคล องค์กร ผู้ท าประโยชน์หรือเข้าร่วมกิจกรรมเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันส าคัญ
ในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ผู้ที่ท าคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานีอย่างสม่ าเสมอ 
เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริต
แก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท า
คุณประโยชน์ให้กับเทศบาลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่างและจัดกิจกรรมรณรงค์ 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู 
และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

3. วัตถุประสงค์ 

   1) เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี 
            2) เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานีตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

           3) เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานีมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จ านวน 10 คน 
- ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี จ านวน 10 คน  

5. วิธีด าเนินการ 

 1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
          2) คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 
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          3) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ
คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 (ไตรมาสที่ 4) 
7. งบประมาณด าเนินการ 

 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครอุบลราชธานี 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 
 จ านวนบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่า
ของการประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือส่วนรวมและมีคุณธรรมและจริยธรรม 

 

1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
  

ล าดับที่ 7 

1. ช่ือโครงการ : โครงการถนนเด็กเดิน   

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความส าคัญและมีคุณค่าต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง เด็กและ
เยาวชนในปัจจุบันมีจ านวนเกือบครึ่งหนึ่งของจ านวนพลเมืองทั้งประเทศ บุคคลเหล่านี้จ าเป็นจะต้องได้รับการ
พัฒนาให้พร้อมด้วยพลังกาย พลังความคิด สติปัญญาและพร้อมที่จะเรียนรู้ และเติบโตขึ้นมารับภาระ               
ในการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ตลอดจนธ ารงและพัฒนามรดก                   
ทางวัฒนธรรมของชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป 
 

สถานการณ์ปัจจุบันเด็กและเยาวชน ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและมีปัญหาทางด้านสุขภาวะภายใต้ความ
เจริญเติบโตและความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจและสังคมได้น ามาซึ่งปัญหาสังคมแบบต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึนเร็วเป็นเงาตามตัว ไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัวมีความส าคัญลดน้อยลง และมีความสัมพันธ์ที่เหินห่าง
มากขึ้น ประชาชนมีความจ าเป็นในการปัจจัยเพิ่มสูงขึ้น และการก้าวมามีอิทธิพลของต่างชาติและสื่อในรูปแบบ
ต่างๆ ท าให้คนทุกเพศทุกวัย ต้องถูกปัญหาทางสังคมเกาะกินและบั่นทอนคุณภาพชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
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ปัญหาเด็กและเยาวชนเป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน สังคมไทย
มีปัญหาด้านเด็กและเยาวชนค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านวัตถุนิยมหรือบริโภคนิยม ปัญหาด้าน
ความเครียด และการต้องการการยอมรับจากสังคม ปัญหาความรุนแรงในกลุ่มเยาวชน ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมรูปแบบต่างๆ และปัญหาการใช้เวลาว่างอย่างไม่เหมาะสม เช่น การเล่นเกมส์ออนไลน์ การใช้
อินเตอร์เน็ตที่ไม่เป็นประโยชน์ และการรวมกลุ่มกันแยกตัวจากสังคมแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การก่อ
ความไม่สงบ เป็นต้น 

 

 เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับภาคีเครือข่าย จึงได้จัดท ากิจกรรมสร้างสรรค์ ให้แก่เด็กและเยาวชน
ในแต่ละพ้ืนที่ให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้เขาเหล่านั้น สามารถแสดงออกได้อย่างเต็มที่ ได้รับการยอมรับจากสังคมใช้
เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ “ถนนเด็กเดิน” จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ตอบสนองและแก้ไขปัญหา
ในส่วนนี้ได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดอุบลราชธานี 
ภายใต้กรอบความคิด เรื่อง “เมืองน่าอยู่ส าหรับเด็ก” ร่วมกับภาคีเครือข่ายจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ เสริมสร้างสุนทรียะทางอารมณ์ส าหรับเด็กเยาวชนและครอบครัว 
2) เพ่ือเป็นพื้นที่เรียนรู้และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ทางศิลปะ ดนตรี กีฬา และงานอดิเรก 
3) เพ่ือเป็นพื้นที่จ าหน่าย เช่น ของเล่นคัดสรร หนังสือ และสื่อคัดสรรราคาถูก 

  4) เพ่ือเป็นพื้นที่ส าหรับการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ท าของหรือสิ่งประดิษฐ์มาจ าหน่าย 
  5) เพ่ือเป็นพ้ืนที่ปลอดภัยอบายมุข โดยมีกิจกรรมการณรงค์เสริมสร้างสุขภาวะด้านต่าง ๆให้กับเด็ก
เยาวชนและครอบครัว 

6) เพ่ือสร้างจิตส านึกและตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 เด็กและเยาวชนในเขตและนอกเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จ านวน  300  คน 

5. วิธีด าเนินการ 

 1) บันทึกขออนุมัติโครงการ    
 2) เสนอขออนุมัติโครงการ 
 3) แตง่ตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานที่เก่ียวข้อง  
 4) จัดประชุมคณะกรรมการ/ภาคีเครือข่ายเพ่ือเตรียมการจัดงาน 
 5) บันทึกขอใช้สถานที่จัดกิจกรรม    
 6) จัดท าเอกสารแบบประเมินผลการด าเนินงาน 
 7) ขออนุมัติจัดซื้อ – จัดจ้าง    
 8) ด าเนินการกิจกรรม “ถนนเด็กเดิน” 
 9) ติดตามและประเมินผลโครงการ   
 10) สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผู้บริหารทราบ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 (ไตรมาสที่ 3) 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 300,000 บาท ( สามแสนบาทถ้วน ) 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ส านักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 จัดท ากิจกรรมสร้างสรรค์ ให้แก่เด็กและเยาวชนเพ่ือให้เขาเหล่านั้นสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มที่
ได้รับการยอมรับจากสังคม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ 

 ผลลัพธ์ 

1) เด็กและเยาวชนมีพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจ เสริมสร้างความสุนทรียะทางอารมณ์ส าหรับเด็กและครอบครัว 
2) เด็กและเยาวชน มีพ้ืนที่เรียนรู้และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ทางศิลปะ ดนตรี กีฬา งานอดิเรก 
3) เด็กและเยาวชนมีพ้ืนที่ปลอดภัยปลอดอบายมุข โดยมีกิจกรรมการรณรงค์เสริมสร้างสุขภาวะต่างๆ 

ให้เด็กและครอบครัวและกลุ่มแกนน าเยาวชนได้ร่วมท ากิจกรรมเป็นเครือข่ายเพ่ือสร้างสรรค์สังคม 
4) เกิดพ้ืนที่คุณภาพส าหรับเด็กและเยาวชนได้ร่วมเรียนรู้และแสดงศักยภาพในทางที่สร้างสรรค์ 
5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนเกิดแนวความคิด เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กที่มุ่ง    

“ขจัดพ้ืนที่ร้ายด้วยการขยายพ้ืนที่ดี” เพ่ือการลดปัญหาเด็กและเยาวชน ตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัดน่าอยู่
ส าหรับเด็กและเยาวชน  

6) เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกและตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
 

ล าดับที่ 8 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเทศกิจอาสาจราจร 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

เทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นเทศบาลขนาดใหญ่ ได้รับการยกฐานะจาก “เทศบาลเมือง” เป็น 
“เทศบาลนคร” ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง เทศบาลนครอุบลราชธานี มีความเจริญเติบโตในทุกๆด้านทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ผลของการยังเป็นเมืองใหญ่ เป็นผลท าให้เกิดการขยายตัวของเมือง อันน ามาซึ่ง
ปัญหาของสังคม โดนเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านการจราจรภายในเขตเทศบาล การสัญจรเกิดความไม่คล่องตัว 
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ประกอบกับภายในเขตเทศบาลนั้นมีโรงเรียนในเขตพ้ืนที่หลายแห่งซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาเป็นจ านวนมาก ท า
ให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยจากยานยนต์ การใช้รถใช้ถนน ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน ช่วงเย็นหลังเลิกเรียน 
 เทศบาลมีหน่วยงานฝ่ายรักษาความสงบ ท าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยและความความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การบริการสาธารณะตามกฎหมาย และระเบียบกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องและ
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ดังนั้นจึงสมควรจัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อาสาด้านจราจร เพ่ือ
ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรอีกทางหนึ่ง ในการดูแลความเป็นระเบียบด้านการจราจร และ
การจัดการจราจรในงานประเพณีต่างๆ ในพ้ืนที่ ทั้งนี้เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของ
ประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจราจรหน้าที่ของอาสาจราจรสาเหตุของ
ปัญหาจราจรรวมทั้งการแก้ไข การตรวจ ควบคุมและการจัดการการจราจร เครื่องหมายและสัญญาณจราจรที่
ควรทราบ การแจ้งข่าวสารจราจรการฝึกท่าสัญญาณมือและสัญญาณนกหวีด รวมถึงการประสานงานกับต ารวจ
จราจรในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
 2) เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจราจรและท าหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรบริเวณ
ด้านหน้าโรงเรียนภายในเขตเทศบาล 
 3) เพ่ือจัดการจราจรและดูแลความปลอดภัยในพ้ืนที่การจัดงานประเพณีต่างๆที่เทศบาลเป็น
ผู้รับผิดชอบเช่น การจัดขบวนแห่เทียนพรรษา ประเพณีไหลเรือไฟและประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วย
พระราชทานที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี  

4) เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
5) เพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจ เกี่ยวกับการจัดการจราจรตามพระราชบัญญัติจราจร 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรฝ่ายรักษาความสงบ นักเรียน และนักศึกษา จากสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
จ านวน 120 คน 

5. วิธีด าเนินงาน 

 1) เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานที่เก่ียวข้อง 
 3) ประสานงาน / เชิญวิทยากร 
 4) ด าเนินการอบรมตามก าหนดการ 
 5) ติดตามประเมินผลการด าเนินการ 
 6) รายงานผลการด าเนินการ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 (ไตรมาสที่ 3) 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ฝ่ายรักษาความสงบ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครอุบลราชธานี 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  

 ผลผลิต 
 ปัญหาด้านการจราจรลดลงร้อยละ 80  

ผลลัพธ์ 
การจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนมีความคล่องตัวและปลอดภัยในการสัญจรไปมา 

 
 

ล าดับที่ 9 

1. ช่ือโครงการ : โครงการรณรงค์ป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

 โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม  นอกจากให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ  แก่นักเรียนแล้วยังต้องมี
หน้าที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์อยู่เสมอ  แต่ในสภาพปัจจุบันปัญหายาเสพติดซึ่งมาใน
รูปแบบและวิธีการต่าง ๆ แพร่หลายเข้าไปสู่เยาวชนและสถานศึกษา ต่าง ๆ  มากยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนจึงมีความ
จ าเป็นที่จะหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดังกล่าวมิให้เกิดขึ้นในโรงเรียน 

3. วัตถุประสงค์ 

 1)  เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจที่เข้มแข็งให้แก่นักเรียน 
 2)  เพ่ือร่วมรณรงค์ ต่อต้าน และป้องกัน ยาเสพติดทุกอย่างทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 3)  เพ่ือสร้างจิตส านึก และเกิดความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 1)  ด้านปริมาณ   
       นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีทุกคนไม่เก่ียวข้องและเสพยาเสพติด 
 จ านวน 2,666 คน 
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 2)  ด้านคุณภาพ   
  นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 100 เปอร์เซ็นต์เป็นผู้มีพลานามัยที่
สมบูรณ์มีจิตใจที่เข้มแข็ง ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด และร่วมเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านยาเสพติด 

5. แนวทางการด าเนินการ 

 1)   ส ารวจนักเรียน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มปลอดยาเสพติด และ กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด   
 2)  ประสานงานติดต่อกับทางบ้าน  หาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของนักเรียน 
 3)  ประชุมร่วมมือ หลายฝ่ายโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งตัวแทนชุมชน 

6. ระยะเวลาด าเนินงาน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 (ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4) 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 575,000 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

8. ผู้รับผิดชอบ 

           ส านักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 
  1) มีการจัดอบรมด้านวิชาการ เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด วิธีการป้องกัน   
การเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของยาเสพติดให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีทุกระดับชั้น 
  2) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีเข้าร่วมประกวดโครงการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาดีเด่น 
 ผลลัพธ์ 
 1) เด็กนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด และสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เด็กเข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 
 2) ป้องปรามปัญหายาเสพติด 

 3) ไม่ให้แพร่ระบาดในสถานศึกษาตามนโยบายของรัฐ 

 

ล าดับที่ 10 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
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2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ปัจจุบันแนวโน้มด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในระดับต่ าลง พบว่า 
เนื่องจากมีสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาเผยแพร่และมีอิทธิพลในชีวิตประจ าตัวของนักเรียนและมีครูบางส่วนเท่านั้น 

ที่ปลูกฟังคุณธรรมให้นักเรียน รวมทั้งขาดความร่วมมือกันระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน ในการปลูกฝัง
คุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ถ้าไม่รีบแก้ไขนักเรียนอาจสร้างปัญหาให้ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคมได้ โดยทุก
ฝ่ายต้องร่วมกันจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที มีความ
เมตตา กรุณา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเสียสละเพ่ือส่วนร่วม การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
รวมทั้งมีความภาคภูมิในความเป็นไทย ให้แก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนจนเป็นกิจนิสัยชีวิตประจ าวัน 

 ในการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาจิตต่อนักเรียน ในส่วนหนึ่ งของการจัดการศึกษา
ความส าคัญเป็นอันดับแรก ตลอดจนให้การสนับสนุนในการเสริมสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี เป็นที่ต้องการของ
สังคมและประชาชนทั่วไปให้สามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขได้ นักเรียนที่ขาดคุณธรรมก็เหมือนกับ
ต้นไม้ที่ขาดรากแก้วไม่สามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ขาดความสมดุลเช่นปัจจุบันได้ บ้าน วัด โรงเรียน 
ตลอดจนสถาบันต่างๆท่ีเกี่ยวข้องจะต้องให้ความร่วมมือในการจัดอบรม ให้ความรู้ที่ถูกต้อง สร้างความเชื่อและ
ความเห็นให้ตรง ตลอดจนติดตาม เฝ้าระวังภัยสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนอยู่ทุกขณะด้วย ที่ส าคัญคือ 
สถาบันครอบครัว พ่อแม่ ต้องเอาใจใส่ให้การสนใจต่อลูกให้มากเป็นพิเศษ สอนลูกให้มีความพัฒนาการไปตาม
วัยสร้างค่านิยมการบริโภคท่ีถูกต้องและและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก 

 การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่รุดหน้า แต่ปัญหาทางสังคมก็มากข้ึนเป็นล าดับ นักเรียนเจริญวัยก็
ต้องคลุกคลีอยู่กับปัญหารอบด้าน ดังนั้น แนวโน้มการพัฒนาจึงหันมาพัฒนาจิตใจและพัฒนาคนให้มากขึ้นเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้เล็งเห็นความส าคัญจึงได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
ลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน นั้น  

3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพ่ึงประสงค์ 
 2) เพ่ือลดปัญหาสังคมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ที่เกิดในครอบครัวโรงเรียน
 3) เพ่ือให้นักเรียนได้น้อมน าหลักธรรมค าสอนทางพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ในการด าเนินชีวิตให้
เป็นไปอย่างถูกต้อง 
 4) เพ่ือสร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิต
วิญญาณหรือปัญญา โดยใช้หลักคุณธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ครูสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี จ านวน 6 คน 
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5. วิธีด าเนินการ 

 1) ประชุมครูผู้เกี่ยวข้องวางแผนการด าเนินงาน 
 2) ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 3) ด าเนินการอบรมตามก าหนด 

 4) วัดผล/ประเมินผลโครงการ 

 5) สรุปผลการด าเนินโครงการรายงานผู้บริหาร 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3) 
 ระยะที่ 1  อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการศึกษา   
 ระยะที่ 2  ศึกษาดูงาน 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 24,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 หน่วยศึกษานิเทศก์  ส านักการศึกษา  เทศบาลนครอุบลราชธานี 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

        ผลผลิต 

  สถานศึกษามีการขับเคลื่อนการน าหลักสูตรสถานศึกษา ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 ผลลัพธ์ 
 1) สถานศึกษามีแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจ
และถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล 
 2) ครูผู้สอนและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดสามารถบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม        
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  โดยสอดแทรกกิจกรรมโตไปไม่โกง” ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ 
นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความสนใจและถนัดของแต่ละบุคคล 
 3) ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาตนเองตาม  
ความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 
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################################################################################# 

มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
################################################################################# 
 

2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ 11 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงได้มี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร
ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
 2) เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 
 3) เพื่อจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
 4) เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของ เทศบาลนคร
อุบลราชธานี 

4. กลุ่มเป้าหมาย  

 ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จ านวน 75,886 คน 

5. วิธีด าเนินการ 

 1) จัดตั้งคณะท างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    
 2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 3) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการเทศบาลนครอุบลราชธานี 
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 4) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลนครอุบลราชธานี รวมทั้งมี
การแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออ่ืน ๆ 
 5) จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือเผยแพร่
ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ าเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง 
การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ 
ข้อบังคับท่ีก าหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบถาม
หรือขอข้อมูล หรือรับฟังค าติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ เช่น  
  - มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาท าการ  
  - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อ
สอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น  
  - มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความ
คิดเห็น การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น  
 7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  
 8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 9) จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 (ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4) 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครอุบลราชธานี 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีจ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครอุบลราชธานีให้มีข้อมูล

ที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
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2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
 

ล าดับที่ 12 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี 

2. หลักการและเหตุผล 

 คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยเรื่องการป้องกันและปราบปรามทุจริตมาแล้ว 
๓  ฉบับ  ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  ๓  เริ่มจากปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ้งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับ
การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption  Perceptions  Index  :  CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐจะต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่
ในทางทุจริตประพฤติ  มิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น  ๖  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption  Perceptions  Index  :  CPI) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง  ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกลหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้
เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
 ทั้งนี้  ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความีคุณธรรม จริยธรรม  
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไป เรื่องในท านอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก  และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืนๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้
สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือ
ช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงาน
ราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจ
เป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานีต้องแสดงเจตนาทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการทุจริต
ขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานีแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ใน
การบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

2) เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของเทศบาลนครอุบลราชธานีสู่การรับรู้ของสาธารณชน  

3) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชน จ านวน 76,957 คน 

5. วิธีด าเนินการ 

 1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ 
 2) ก าหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
 3) จัดท าประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร 
 4) ผู้บริหารก าหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตฯ 
 5) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่ก าหนด 
 6) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 7) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
 8) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่ก าหนด 
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 9) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 10) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 11) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 (ไตรมาสที่ 1) 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  

 ฝ่ายนิติการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครอุบลราชธานี 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
1) มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  อย่างน้อย  1  ฉบับ 
2) มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
3) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ 
ผลลัพธ์ 
1) การบริหารราชการของเทศบาลนครอุบลราชธานีมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
2) ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

ล าดับที่ 13 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 

2. หลักการและเหตุผล 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ” 
 อีกท้ังแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้ก าหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา 
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มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

เทศบาลนครอุบลราชธานีเล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่นเอง มีความมุ่งม่ันที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดท ามาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
กระท าอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งน าไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
2) เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลนคร

อุบลราชธานีมีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลนครอุบลราชธานี จ านวน 1,071 คน 

5. วิธีด าเนินการ 

 1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดท ามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให”้ 
 2) จัดท าประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการด าเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
 3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy  
 4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน 
 5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 
 6) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 (ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4) 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครอุบลราชธานี 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 
1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จ านวน 1 ฉบับ 
2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลนครอุบลราชธานีด าเนินการตาม

แนวทาง NO Gift Policy จ านวนร้อยละ 100 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบส ารวจ)  
ผลลัพธ์ 

 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เรื่องสินบน 

 

ล าดับที่ 14 

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล 

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติ เสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมีกระบวนการที่
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
2) การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 

3) ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4) มีการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างานของ

องค์กรให้มีความโปร่งใสสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความ

ถูกต้องได้ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จ านวน 75,886 คน 
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5. วิธีด าเนินการ 

 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่าย      
การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมด้วยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบและส านักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่
วันสิ้นปีและจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดเพ่ือ
น าเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 (ไตรมาสที่ 4) 

7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักคลัง เทศบาลนครอุบลราชธานี 

9. ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

มีการจัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการรับเงินการ
เบิกจ่ายการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2547 และ  
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ผลลัพธ์ 

 1) มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีการเบิกจ่ายถูกต้องรวดเร็วเกิดความประหยัด 
3) มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 

 

ล าดับที่ 15 

1. ช่ือโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี 

2. หลักการและเหตุผล  

 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้มีอ านาจ
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และหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  ทั้งนี้
การเพ่ิมขึ้นของประชากร ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ได้มากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
การให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได้จัดท าโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 2) เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนของ เทศบาลนคร
อุบลราชธานี 
 3) เพ่ือสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครอุบลราชธานี จ านวน 800 คน  

5. วิธีด าเนินการ 

 1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  1.4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
  1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2) จัดท าระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการใน
รูปแบบที่ง่ายและสะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุ่มแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร 
 3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน  
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4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง 

5) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทราบผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจาย
ข่าวเป็นต้น  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 (ไตรมาสที่ 1) 

7. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ       

8. ผู้รับผิดชอบ 

 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครอุบลราชธานี 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต  
 มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 

ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 

ล าดับที่ 16 

1. ช่ือโครงการ  : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ การให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมักจะประสบปัญหา
ด้านการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็น
จ านวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่
เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบ มีการแซงคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
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 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่
ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความ
จ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มา
รับบริการ 
 2) เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
 3) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
 4) เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือ
กระท าการประพฤติ มิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครอุบลราชธานี จ านวน 75,886 คน 

5. วิธีด าเนินการ 

 1) จัดท าค าสั่งคณะท างานเพ่ือก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการให้บริการ 
 2) ประชุมชี้แจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 3) จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 4) ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามล าดับคิว 
 5) จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
 6) สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือน ามาปรับปรุง 
แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ  
 7) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 (ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4) 
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7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  

 ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน ส านักปลัดเทศบาล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานที่ให้บริการ 
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ไม่น้อยว่าร้อยละ 80 ของผู้มาขอรับ
บริการ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
 2) การให้บริการเกิดความโปร่งใส ข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ลดลง 
 

ล าดับที่ 17 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)  

2. หลักการและเหตุผล  

 การขับเคลื่อนองค์กรโดยการพัฒนาระบบงานบริการ ให้อยู่ในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์            
(e-Service) ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง โดยท าให้ผู้รับบริการได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ด้วยความ
โปร่งใส และสามารถปรับตัวให้ตรงกับความต้องการใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการ
บริการด้วย e-Service จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการให้บริการสาธารณะ
ต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานและแหล่งข้อมลูต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือการพัฒนานโยบายและ
การให้บริการภาครัฐ นอกจากนั้น การพัฒนางานบริการภาครัฐในรูปแบบ e-Service นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งให้ทุกหน่วยงานน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพงาน
บริการประชาชนอย่างเต็มที่ เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว แม่นย า และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องเป็นระบบที่
ประชาชนสามารถตรวจสอบ ความโปร่งใสในการท างานของภาครัฐได้อีกด้วย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่บริการสาธารณะ และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามภารกิจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) เพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยท าให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีความโปร่งใส 
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3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาติดต่อ
ด้วยตนเองอีก 

2) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน  
3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครอุบลราชธานี จ านวน 75,886 คน 

5. วิธีด าเนินการ 

 1) แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
 2) ก าหนดภารกิจในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
 3) จัดท าระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยประชาชน
ผู้รับบริการสามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์
หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเป็นช่องทางที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับ
บริการไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก เช่น 
  - ระบบยื่นค าร้องออนไลน์ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Traffy Fondue  
  - ระบบยื่นช าระภาษีออนไลน์ 
  - ระบบกรอกข้อมูลค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยคนพิการที่มีช่องทางการ
แนบไฟล์เอกสารหลักฐานโดยผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ระบบดูกล้องวงจรปิด CCTV  
 4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ 
 5) จัดท าคู่มือ/แนวทางการใช้งานระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
 6) จัดท าข้อมูลสถิติการให้บริการ E-Service โดยแยกข้อมูลเป็นรายเดือนให้ครบทุกเดือน  
 7) ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
 8) รายงานผลการด าเนินการ   

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

          ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 (ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4) 

7. งบประมาณที่ด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ   
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8. ผู้รับผิดชอบ 

 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครอุบลราชธานี  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 
 มีระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) อย่างน้อย 1 ภารกิจ 
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงาน 

2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 

ล าดับที่ 18 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

2. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลนครอุบลราชธานี ให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการป้องกัน
การทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ด าเนินการจัดท า 
“แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570)” เพ่ือให้เทศบาลนครอุบลราชธานี บริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล 
และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล จ านวน 1,071 คน 

5. วิธีด าเนินการ 

  1) จัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 2) ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต,วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
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 3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่ก าหนด  รวมถึงรายงานการท า
แผนฯแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบ
รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
(E – PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th  เป็นต้น 
 4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ให้แก่
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เก่ียวข้องน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
 7) รายงานผลการด าเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ 
ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E – PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น    
 8) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

          ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 (ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4) 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  

 ฝ่ายนิติการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครอุบลราชธานี 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 
 มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ์ 
 เทศบาลนครอุบลราชธานี มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
 

ล าดับที่ 19 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี”  
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2. หลักการและเหตุผล 

 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี  การจัดท าทะเบียนคุมเงินเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี ส านักการคลัง เทศบาลนครอุบลราชธานี จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ  
และมีความจ าเป็นต่อเทศบาลนครอุบลราชธานี 
3. วัตถุประสงค ์

 1) เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี  ส านักการคลัง  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ  
และหนังสือที่เก่ียวข้อง 
           2) เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 

           บุคลากรฝ่ายบัญชี  ส านักการคลัง เทศบาลนครอุบลราชธานี จ านวน 8 คน 

5.  วิธีด าเนินการ 

          จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย  แยกแผนงาน  แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

           ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 (ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4) 

7. งบประมาณด าเนินการ 

            ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   ส านักคลัง เทศบาลนครอุบลราชธานี 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 มีการจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย  แยกแผนงาน  แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
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 ผลลัพธ์ 

   1) บุคลากรฝ่ายบัญชี ส านักคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
สั่งการที่เก่ียงข้อง 
            2) ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
            3) เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ   
 

ล าดับที่ 20 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากเทศบาลนครอุบลราชธานี มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ
ด้วยตัวเอง ทั้งในเรื่องการจัดรายได้และการใช้จ่ายเงินและบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโป่รงใส  
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
           เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี       
พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม    
โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และ
ประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
           ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโป่รงใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน   
การจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ  – จัดจ้างของเทศบาลทุก
โครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือให้ประชาชนได้รับรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล 

2) เพ่ือเสริมสร้างความโป่รงใสในการปฏิบัติราชการ  สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3) เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จ านวน 75,886 คน 

5. วิธีด าเนินการ  

            1) รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
                    -  ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
                    -  ประก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
                    -  ประกาศก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการตรวจสอบรับงาน 
                    -  ประกาศวัน  เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
                    -  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
                    -  ประกาศวัน  เวลา  สถานที่ในการตรวจรับงาน 
            2) น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่     
ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

             ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 (ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4) 

7.  งบประมาณด าเนินการ 

             ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

              ส านักคลัง  เทศบาลนครอุบลราชธานี 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

              ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆของเทศบาลที่ด าเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) 
พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 
              ผลลัพธ์ 

   1)  ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

   2)  การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโป่รงใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
   3)  สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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ล าดับที่ 21 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2. หลักการและเหตุผล  

 ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ านวนมาก ก าหนดให้การประกอบกิจการของ 
ประชาชนต้องผ่านการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจ้ง ในการขออนุญาต 
ด าเนินการต่าง ๆ กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าแห่งเดียว หรือหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้ก าหนด 
ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จ าเป็น รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ท าให้เกิดความ
คลุมเครือ ไม่ชัดเจน อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก ดังนั้น เพ่ือให้มีกฎหมายกลางที่มีหลักเกณฑ์
วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่ให้บริการ ค่าธรรมเนียม 
อีกท้ังเป็นการลดต้นทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการให้บริการของภาครัฐ ให้เกิดความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบที่ชัดเจน 
จึงจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้อง
จัดท า “คู่มือส าหรับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อให้มีคู่มือส าหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ก าหนด 
 2) เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่
ให้บริการ 
 3) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
 4) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย 

          ประชาชนและผู้รับบริการในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จ านวน 75,886 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลนครอุบลราชธานี 
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6. วิธีการด าเนินงาน 

1) แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 

2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 

3) จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่น

ค าขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ เป็นต้น 

4) ปิดประกาศคู่มือส าหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

5) ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  (ไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสที่ 4) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

            ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

            ฝ่ายนิติการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครอุบลราชธานี 
10. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

  ผลผลิต 

  1) มีคู่มือส าหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558 ก าหนด เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  ผลลัพธ์ 

  1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 

  2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 

 

2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับที่ 22 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 

2. หลักการและเหตุผล 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
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ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก   
ธรรมาภิบาล” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
 2) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรในเทศบาลนครอุบลราชธานี จ านวน 1,039 คน 

5. วิธีด าเนินการ 

 1) จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
 2) จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 3) ทุกส่วนราชการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น 
  - ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
  - ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอ านาจหน้าที่ 
  - ไม่ให้เจ้าหน้าที่ให้บริการเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเนื่องจากความสัมพันธ์
ส่วนตัว เป็นต้น 
 โดยก าหนดจัดท าเป็นข้อตกลงรายบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่  
  - ผู้บริหารหน่วยงานกับผู้อ านวยการส านัก/กอง 
  - ผู้อ านวยการส านัก/กอง กับ ผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน 
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  - ผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา 
 4) รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติ 
 5) ชี้แจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
 6) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4) 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง ของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล 
 ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 

 
ล าดับที่ 23 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครอุบลราชธานี” 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
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 เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการ
ลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีกับปลัดเทศบาลนคร
อุบลราชธานี และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  

3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 2) เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลง   
การปฏิบัติราชการ  
 4) เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 

 เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน โดยจัดท าเป็นข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลง
การปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรี
นครอุบลราชธานีกับปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี และปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานีกับหัวหน้าหน่วยงานใน
สังกัด พร้อมคณะท างานได้รวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่
ละมิติ ดังนี้ 
 1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

 2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 

 3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 

 4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5.   กลุ่มเป้าหมาย 

 พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง จ านวน 1,039 คน 
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6. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1) ชี้แจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 
 2) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
  -  ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 3 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
  -  ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับการดูแลตัวชี้วัด 
และผู้จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
 3) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 4) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 5) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

7. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (1 ต.ค. – 31 มี.ค. และ  1 เม.ย. – 30 ก.ย.) ไตรมาสที่ 1 และ 4 

9. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกส านัก/กอง ของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
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11. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง 
 ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
 

ล าดับที่ 24 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนบริหารงาน 

2. หลักการและเหตุผล 

          เทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็น
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่
ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ
เทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไป
รวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาตไปยัง
หัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการ
เกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
          เพ่ือเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้ รับการ
ตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา (2) เตรส ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการ
ของเทศบาล มาตรา 48 สัตตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ
เทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมี
อ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการ
ของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาลให้เป็นไปตาม
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นโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เ รื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี 
          ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก  จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

          1) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน  

          2) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 

          3) เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 

          4) เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย 

          จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนการบริหารงาน จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รอง
นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมาย
ให้รองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนการบริหารงาน จ านวน 16 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ  

          ส านักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 

6. วิธีด าเนินการ 

          1) ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ สั่งการ  
          2) จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ   
ถือปฏิบัติ 
         3) จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
         4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 (ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 

           ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

          หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

10. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

          ผลผลิต 
          มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
          ผลลัพธ์  
  1) ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 

 2) ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 

ล าดับที่ 25 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ 
ก าหนดให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารการจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
         เพ่ือให้การประเมินการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า
ปีที่ผ่านมา เทศบาลจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 

   1) เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
          2) เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
          3) เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
          4) เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 

  1) เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานการบริการประชาชน 
         2) ประชาชนในพื้นท่ี เทศบาลนครอุบลราชธานี จ านวน 75,886 คน 
         3) ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
         4) พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
         5) ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. วิธีด าเนินการ 

 1) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
        2) ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่ าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
         3) ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้ง
จัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
         4) มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 
         5) รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4) 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  

  ทุกกอง / ส านัก ในเทศบาลนครอุบลราชธานี 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

1) หน่วยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการให้บริการประชาชน 
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 2) มีการเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบงาน
ให้บริการในทุกกระบวนการ ณ ที่ท าการและในเว็บไซต์หน่วยงาน 

ผลลัพธ์ 

   1) ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่
          2) การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
          3) ท าให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลนครอุบลราชธานีเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้ประชาชนมี
ความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 

ล าดับที่ 26 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

          การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก / 
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
          ดังนั้น การด าเนินการของหน่อยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็น
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค์  

          เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลนครอุบลราชธานีภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย 

          คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี รองปลัดเทศบาลนค ร
อุบลราชธานี หรือหัวหน้าส่วนการบริหารงาน จ านวน 16 คน 
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5. วิธีด าเนินการ 
         1) จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร           
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี หรือหัวหน้าส่วนการบริหารงาน  เพ่ือลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
          2) ด าเนินการออกค าสั่งฯ  
          3) ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี              
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี หรือหัวหน้าส่วนการบริหารงาน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4) 

7. งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          สว่นราชการทุกส่วน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 มีค าสั่งมอบหมายงาน,มอบอ านาจ,รักษาราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 

 ผลลัพธ์ 

          การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนเป็นการ
อ านวยความสะดวก และการให้บริการประชาชน / บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ล าดับที่ 27 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอ านาจของนายกเทศมนตรี 

2. หลักการและเหตุผล 

          ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 ได้บัญญัติ
เกี่ยวกับอ านาจน้าที่ของนายกเทศมนตรีไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่
บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเอาไว้ การที่นายกเทศมนตรีจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็
อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจ
เกิดข้ึน เทศบาลจึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 
และรองปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 
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3. วัตถุประสงค์ 

          1) เพ่ือให้เป็นการใช้ดุลพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
          2) เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย  

          มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง จ านวน 8 คน 

5. วิธีด าเนินการ 

          1) รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 
          2) ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และรอง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  

          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4) 

7. งบประมาณด าเนินการ 

          ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

          ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครอุบลราชธานี 

9. ผลผลิต/ ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

          มีการมอบอ านาจอย่างน้อย จ านวน 5 เรื่อง 

 ผลลัพธ์ 

          ร้อยละ 80 ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
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################################################################################ 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
################################################################################ 
 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ 28 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ 
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมิน
มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป 
 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงด าเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี 

 3. วัตถุประสงค ์

 1) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วม
ปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
 3) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ประชาชนในพื้นท่ีของเทศบาลนครอุบลราชธานี (จ านวน 75,886 คน) 

5. วิธีด าเนินการ 

 1) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
 2) จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 3) จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
 4) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา และให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 
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4.1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครอุบลราชธานีตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

4.2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครอุบลราชธานี ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่าง
น้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

4.3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี ส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

4.4) ด าเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ตามทีเ่ทศบาลนครอุบลราชธานีมอบหมาย 
 5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 6) ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 8) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
 9) เผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย เช่น เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
 10) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4) 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 
 1) มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
 2) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการ
ต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
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ล าดับที ่29 
1. โครงการ : มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครอุบลราชธานีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการ
ของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได้ให้มี
สถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนคร
อุบลราชธานีให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและ
แผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถ
รับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับ
ความจริงในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 

2) เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลนคร

อุบลราชธานี 

4. เป้าหมาย 

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครอุบลราชธานี จ านวน 1 แห่ง จ านวน 75,886 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

ณ ศูนย์ข้อมลูข่าวสารของเทศบาลนครอุบลราชธานี (ภายในศูนย์บริการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานี) 
 

6. วิธีด าเนินการ 

1) มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 

2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 

3) มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 

ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 
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4) มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลนครอุบลราชธานี เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

5) มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

6) มีการบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 

7) มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครอุบลราชธานี 
10. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครอุบลราชธานี จ านวน 1 แห่ง 

ผลลัพธ์ 

1) ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารต่างๆของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

2) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

ล าดับที ่30 
1. โครงการ : กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

2. หลักการและเหตุผล 

คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริการจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่จ าเป็นต้องมีในทุก
หน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสการท างาน คือ การ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ
การรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรั ฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูล
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ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้
สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวเทศบาลนครอุบลราชธานีให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซ่ึงสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้เทศบาลนครอุบลราชธานี มีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัด
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชน
ได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และ
เมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาล
กับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
4. เป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมอบรม     จ านวน 90 คน 
(ตัวแทนส านัก/กอง จ านวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จ านวน 80 คน) 
ผลการเรียนรู้    ร้อยละ 80  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ  ร้อยละ 80 

5. พื้นที่เป้าหมาย 

เทศบาลนครอุบลราชธานี  
6. วิธีด าเนินการ 

1) ส ารวจความต้องการอบรม 
2) ออกแบบหลักสูตร 
3) ด าเนินกิจกรรม 
4) วัดผลความรู้ 
5) ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ไตรมาสที่ 4) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครอุบลราชธานี 
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10. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

มีการจัดอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ผลลัพธ์ 

1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 

 
ล าดับที ่31 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย 

2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 8 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่  แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงได้จัดท ามาตรการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย
ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัก
ของเทศบาลนครอุบลราชธานีได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
2) เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
3) เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย  

 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป 

จ านวน 75,886 คน 

5.วิธีด าเนินการ 

 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ได้แก่ 
 -  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 -  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 -  แผนการด าเนินงาน 
 -  แผนอัตราก าลัง 
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 -  แผนการจัดหาพัสดุ 
 -  ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา     
 -  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
 -  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
 -  งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 -  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
 -  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 -  รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 -  ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4) 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครอุบลราชธานี 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป 

 ผลลัพธ์ 

 ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

 

ล าดับที ่32 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

2. หลักการและเหตุผล  

 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 8 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ 
ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย  เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media ) 
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ  สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
เทศบาลนครอุบลราชธานีได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

 1) เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 

 2) เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

 3) เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนง่าย 

4.เป้าหมาย  

 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง เพ่ือรองรับการ

ให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จ านวน 75,886 คน 

5.วิธีด าเนินการ 

 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
 -  บอร์ดหน้าส านักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 -  บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครอุบลราชธานีร้านค้าชุมชนตามชุมชน / หมู่บ้าน 

-  ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว /รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
-  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครอุบลราชธานี มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชนสืบค้นได้เอง 

 -  จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
-  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว 

 -  หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
-  ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 -  รายการ TV 
 -  รายการทาง Youtube 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4) 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครอุบลราชธานี 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

 2) มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่ประชาชนเข้าถึงง่าย 
 

ล าดับที ่33 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

2. หลักการและเหตุผล 

  เทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่หลักในการ
บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  ซ่ึงในการบริหารงานของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี จ าเป็นต้องอาศัยหลักการสนับสนุนหลายด้าน โดยการประชาสัมพันธ์เป็นการสนับสนุนอีก
ด้านหนึ่งในการเผยแพร่ข่าวสาร ภารกิจ และผลการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี  ผ่านทางสื่อ
หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ ตลอดจนหนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปี เพ่ือเป็นการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม โครงการ และผลการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี ให้
หน่วยงานราชการ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป และประชาชนในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ได้รับทราบอย่างท่ัวถึง และเข้าใจในบทบาทภารกิจ และการบริหารงานของเทศบาล   

3. วัตถุประสงค์  

    1) เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม โครงการ และผลการด าเนินงานของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี และความเคลื่อนไหวของเทศบาล ให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป และประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

2) เพ่ือให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป และ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้รับทราบและเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจ และผลการด าเนินงานของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการบริหารงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี  

4. เป้าหมาย 

         ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จ านวน 75,886 คน 
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5. การด าเนินการ 

 1) เก็บรวบรวมข้อมูล กิจกรรม โครงการต่างๆ ของแต่ละส านัก / กอง / ฝ่าย ที่ได้จัดขึ้น 
 2) จัดท าร่างวารสารเทศบาลนครอุบลราชธานี /เอกสารเผยแพร่กิจกรรมของเทศบาลเฉพาะกิจ และ 

หนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปี เสนอต่อคณะผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 
3) ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์วารสารเทศบาลนครอุบลราชธานี /เอกสารเผยแพร่กิจกรรมของเทศบาล  

เฉพาะกิจและหนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
  4) น าวารสารเทศบาลนครอุบลราชธานี /เอกสารเผยแพร่กิจกรรมของเทศบาลเฉพาะกิจ และ

หนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปีที่ได้ไปประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน 
ประชาชนทั่วไป และประชาชนในเขตเทศบาลได้รับทราบ 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2566 – 2570 (ไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 4) 

7.  งบประมาณ 

          100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

          ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครอุบลราชธานี 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

มีการจัดพิมพ์วารสารเทศบาลนครอุบลราชธานี /เอกสารเผยแพร่กิจกรรมของเทศบาล  เฉพาะกิจและ
หนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปี ให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ประชาชนทั่วไป และ
ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับทราบ 

 ผลลัพธ์ 

 1) เพ่ือให้ส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ-ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป และประชาชนในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานีได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม โครงการ และผลการด าเนินงานของทศบาลนครอุบลราชธานี ได้
อย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง 

2) เพ่ือให้เทศบาลนครอุบลราชธานี มีวารสารเทศบาล เอกสารเผยแพร่กิจกรรมของเทศบาลเฉพาะกิจ 
และหนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปี ที่ได้รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม โครงการ และผล
การด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี เผื่อเผยให้ส่วนราชการทั้งภาครัฐ-ภาคเอกชน  ประชาชนทั่วไป และ
ประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
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ล าดับที่ 34 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒548 
และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ก าหนดให้มี
องค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 

ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลนครอุบลราชธานีในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กร
ในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดง  
ความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลนครอุบลราชธานีให้สอดคล้องกับประเด็น
ปัญหา ความต้องการ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี  จ านวน 15 คน 

5. วิธีด าเนินการ 

 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน  เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 (ด าเนินการปี 2567) 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
เทศบาลนครอุบลราชธานี 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 
เทศบาลนครอุบลราชธานีมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี

เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ผลลัพธ์ 
มีแผนพัฒนา ในการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีตามความต้องการของประชาชนและชุมชนใน

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส  สุจริต  และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 

ล าดับที ่35 

1. ช่ือโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 

2. หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบและจัดบริการขั้นพ้ืนฐาน            
เพ่ือให้บริการแก่ประชาชน รวมทั้งมีหน้าที่ในการจัดการและรักษาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นให้มีสภาพที่เป็นเมือง   
น่าอยู่ เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากเทศบาลเป็นองค์กรที่อยู่ในระดับฐานรากของสังคม มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด 
สามารถรับรู้ปัญหาข้อจ ากัดต่างๆ รวมถึงการแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้ดีกว่าหน่วยงานภายนอก 
 การปฏิบัติงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงได้มีการก าหนดแนวนโยบายในการบริหารเทศบาลไว้
ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์หลัก คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชี วิตและเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของชุมชน และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพ่ือให้การบริหารงานของ
องค์กรขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์และนโยบายที่วางไว้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดความถูกต้อง โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงบริหารจัดการโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ต่างๆ และการให้บริการจากหน่วยงานในสังกัดเทศบาล ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได้จัดท าโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือให้มีเอกสารแผนพัฒนาและเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผน
ชุมชน ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาล ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็น
รูปธรรม รวมทั้งเพ่ือให้การขับเคลื่อนโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ สามารถน าไปสู่การขับเคลื่อนโครงการให้
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือให้มเีอกสารแผนพัฒนาและเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาล 

2) เพื่อให้ปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลได้รับการตอบสนองได้อย่างแท้จริง 

3) เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
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4. เป้าหมาย 

 มีการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2541 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครอุบลราชธานี จ านวน 200 คน 

5. วิธีด าเนินการ 

 ประชุมการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลและเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4) 

7. งบประมาณด าเนินการ 

100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

         งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
เทศบาลนครอุบลราชธานี  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

มีการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

ผลลัพธ์ 

1) มีเอกสารแผนพัฒนาและเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ส าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาล  
2) ปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลได้รับแก้ไขและตอบสนองความต้องได้อย่างแท้จริง 

3) มีข้อมูลในการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

 

ล าดับที ่36 

1.   ชื่อโครงการ  โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

2.   หลักการและเหตุผล   

 เทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบและจัดบริการขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือให้บริการแก่ประชาชน รวมทั้งมีหน้าที่ในการจัดการและรักษาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นให้มีสภาพ ที่เป็นเมือง  
น่าอยู่ เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นองค์กรที่อยู่ในระดับฐานรากของสังคม มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถ
รับรู้ปัญหาข้อจ ากัดต่างๆ รวมถึงการแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้ดีกว่าหน่วยงานภายนอก 
 การปฏิบัติงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงได้มีการก าหนดแนวนโยบายในการบริหารเทศบาลไว้
ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์หลัก คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพ่ือให้การบริหารงานการ
ปฏิบัติงานขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์และนโยบายที่วางไว้ และเพ่ือให้การบริหารงานเทศบาลเป็นไปตามหลัก        
ธรรมาภิบาล เกิดความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงบริหาร
จัดการโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ และการให้บริการจากหน่วยงานในสังกัดเทศบาล เพ่ื อ
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการและติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพื่อทราบความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนว่าบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
หรือไม่ มีการปฏิบัติตามขั้นตอนและกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในแผนงาน มีการใช้ทรัพยากรต่างๆเป็นไปอย่าง
เหมาะสม ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานเทศบาลมากน้อยเพียงใด โดยการรับฟังความคิดเห็น/ความ
ต้องการ ความพึงพอใจของประชาชนภายในเขตเทศบาล ซึ่งผลของการประเมินจะท าให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค 
รวมทั้งความส าเร็จและความล้มเหลวของการน าแผนงานหรือโครงการตามแผนพัฒนาไปปฏิบัติ และการหา
แนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงแก้ไขให้ดีตลอดจนการน าข้อเสนอแนะที่ได้รับทราบมาท าการปรับปรุง
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในระยะต่อไป  

3.   วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล       
นครอุบลราชธานี 

2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีต่อการให้บริการ       
ด้านต่างๆ ของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
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3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีต่อการจัดงาน
ประเพณีส าคัญต่างๆ ของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

4) เ พ่ือให้ ผู้ บริหาร เทศบาลได้ รั บทราบผลการด า เนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล                   
และผลการด าเนินงานในภาพรวม ตลอดจนข้อคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลทุกด้าน       
และเกิดการพัฒนาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อการด าเนินงานของเทศบาล 

4.   เป้าหมาย 

ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 4 เขต 106 ชุมชน จ านวน 75,886 คน 
5.   วิธีด าเนินการ 
  1)  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
  2)  ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ 
       - ก าหนดแนวทางการติดตามประเมินผลของแผน 
  3) ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลรายไตรมาสและประจ าปี 
  4) จัดท ารายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
  5) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต่อ
นายกเทศมนตรี เพื่อให้นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
  6) ประกาศผลการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลให้ประชาชนในเขตเทศบาลทราบ
ในเปิดเผยในที่เปิดเผย ภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผล และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 30 วัน 
โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  

6.   ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 (ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4) 

7.   ผู้รับผิดชอบโครงการ     

งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  

8.   งบประมาณ 

          50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

      ผลผลิต 

      1) มีการจัดประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
      2) มีการรายงานผลการด าเนินการปีละ 2 ครั้ง  
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ผลลัพธ์ 

1) ทราบถึงผลระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
เทศบาลนครอุบลราชธานี 

2) ทราบถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และสามารถน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานด้านต่างๆ  

3) ทราบผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงานประเพณีส าคัญต่างๆของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี                            

4) ผู้บริหารเทศบาลทราบผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนโดยรวม และน าผลไป
ก าหนดนโยบาย แนวทางพัฒนาและปรับปรุงงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการด าเนินงานของเทศบาล 

 

ล าดับที ่37 

1.ชื่อโครงการ:  กิจกรรมด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลนครอุบลราชธานี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการ

บริการประชาชนในด้านต่างๆที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด

ภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้

ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3.  วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง   

หรือน ามาเป็นข้อมลูในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

2) เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ  ณ  ส านักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 

3) เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่ 

4.  เป้าหมาย 

 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้ว
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เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของ

ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและ

มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆที่อาจจะเกิดข้ึนตามมาได้ 

 - ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จ านวน 75,886 คน 

5. วิธีด าเนินการ 

 1) จัดท าค าสั่งแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 

3) น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น
และเร่งด่วน 
 4) แจ้งผลปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/
ร้องเรียน ดังนี้ 
 1) ส านักเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 2) ทางโทรศัพท์หมายเลข 045 – 246060 ทางโทรสารหมายเลข 045 - 255232 
 3) ทางเว็บไซต ์
 4) ทางไปรษณีย ์  
 5) ทาง Facebook เทศบาลนครอุบลราชธานี  
 6) ทางแอพพลิเคชั่น Traffy Fondue  

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครอุบลราชธานี 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

 มีสถิติจ านวนเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม

ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
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 ผลลัพธ์ 

 1) สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 2) แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 

ล าดับที ่38 

1. โครงการ: มาตรการแก้ไขเดือดร้อนร าคาญ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงใน
การดูแลด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่ง
มุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณี
การแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มี เหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น     
กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อน
ร าคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

2) เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 

3) เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย 

รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลนครอุบลราธานี 

จ านวน 75,886 คน 

5. วิธีด าเนินการ 

1) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ (เจ้าหน้าที่ภายใน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

3) รับแจ้งโดยตรงหรือรับแจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลนครอุบลราชธานี 

4) ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการ

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 

5) แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับตั้งแต่วันรับแจ้ง 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/

ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) Facebook 6) Traffy Fondue 

7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน  
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาส

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
      2) สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

3) ออกตรวจสอบพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
  

3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

ล าดับที ่39 

1. โครงการ: กิจกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และในแต่ละปีจะมีการ
คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่ได้รับการ
ประเมินและค าแนะน าที่จ าเป็นจากคณะกรรมการเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและการพัฒนาการบริหารจัดการ
และการจัดบริการสาธารณะของตนเองในอนาคต เพ่ือให้การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการเสนอผลการด าเนินงานของเทศบาล
นครอุบลราชธานีให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะชน และเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
 
 



  

 
79 

 

3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีพัฒนาการบริหารจัดการตามอ านาจหน้าที่

ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

2) ค าชี้แนะของคณะกรรมการสามารถน ามาปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย 

 บุคลากรเทศบาลนครอุบลราชธานี จ านวน 1,039 คน  

5. วิธีการด าเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
2) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมความพร้อมและมอบหมายงานในการตอบโจทย์ตัวชี้วัดต่างๆ  
3) รวมเอกสารเพ่ือจัดท าเล่ม และจัดส่งคณะกรรมการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566– 2570 (ไตรมาสที่ 3 - ไตรมาสที่ 4) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

10. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 

ผลลัพธ์ 

เทศบาลนครอุบลราชธานีได้รับค าชี้แนะต่างๆ จากคณะกรรมการ แล้วน ามาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และเป็นข้อมูลในการสมัครคัดเลือกในปีถัดไป 
 

ล าดับที ่40 

1. โครงการ: กิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลนครอุบลราชธานี (LPA) 
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2.หลักการและเหตุผล 

การประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลนครอุบลราชธานี  ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) โดยมีการประเมินประสิทธิภาพของ
เทศบาล จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการ
บริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ ด้านธรรมาภิบาล และด้านติดตามนวัตกรรมท้องถิ่น
ตามแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 

3.วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือเสนอผลการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีในรอบปีที่ผ่านมา 

2) เพ่ือวัดผลประสิทธิภาพการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

4.เป้าหมาย 

 ผลการด าเนินงานของแต่ละด้านร้อยละ 60 ขึ้นไป บุคลากรเทศบาลนครอุบลราชธานี จ านวน 1,039 คน  

6.วิธีการด าเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
2) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมความพร้อมและมอบหมายงานในการตอบโจทย์ตัวชี้วัดต่างๆ  
3) รวมเอกสารเพ่ือจัดท าเล่ม และเตรียมต้อนรับการประเมินจากคณะกรรมการ 
 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ไตรมาสที่ 3) 

8.งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกส านัก/กองต่างๆ ของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

10.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 
 ผลการด าเนินงานของแต่ละด้านร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 ผลลัพธ์ 

เทศบาลนครอุบลราชธานีได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ได้รับคะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไปในแต่ละด้าน 
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################################################################################ 

มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
################################################################################ 
 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 

ล าดับที่ 41 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเทศบาลนคร
อุบลราชธานีเป็นไปอย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรก
อยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่
ก าหนดไว้โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการ
ตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ 
ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆทางด้านบัญชี และด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
2) เพ่ือการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
3) เพ่ือการตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
4) เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี จ านวน 1,039 คน 

5. วิธีการด าเนินการ 

 1) จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
2) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ

ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม  โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
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ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ

ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

3) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง

การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ

ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ / หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ

ก าหนด เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5) รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 (ไตรมาสที่ 4) 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลนครอุบลราชธานี 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 ผลลัพธ์ 

 1) มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 2) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 3) การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ 5 
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ล าดับที่ 42 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมจัดท ารายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 

 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้  ซึ่ งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบ 
การควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2) เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3) เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 4) เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของเทศบาลนครอุบลราชธานี จ านวน 1,039 คน 

5. วิธีด าเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 

2) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย 

 (1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
ที่กระทรวงการคลังก าหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  
  (2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน : ปค.4) 
  (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน (รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 
  (4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
 3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 
 4) น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 (ไตรมาสที่ 4) 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลนครอุบลราชธานี 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
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 2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 ผลลัพธ์ 
 1) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 
80 ในระดับมาก) 

2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส 

3) การทุจริตของเทศบาลนครอุบลราชธานีลดลงร้อยละ 5 
 

ล าดับที่ 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. ช่ือโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุบลราชธานี  

2. หลักการและเหตุผล 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยก าหนดตัวชี้วัดไว้
ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) 
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน นอกจากนี้ ยังได้น าผลการประเมิน ITA ไป
ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 
90 คะแนนขึ้นไป  โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทย
ต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือ
ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้
คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้ก าหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การปรับ 
“ระบบ” เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือ
น าไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เป็น
หน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่
มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ  
 ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในระดับท้องถิ่นเอง จึงก าหนดด าเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลนคร
อุบลราชธานีเพ่ือเป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร 
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3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
2) เพ่ือป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในเทศบาลนครอุบลราชธานี 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 หน่วยงานภายในของเทศบาลนครอุบลราชธานีทุกหน่วยงาน (ส านักงาน,กองงาน,กลุ่มงาน) จ านวน 1,039 คน 

5. วิธีด าเนินการ 

 1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 
 2) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 3) คณะท างานด าเนินการประเมินความเสี่ยงการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนินโครงการที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
 4) คณะท างานด าเนินการจัดท านวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  
 5) ด าเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และช่องทางอ่ืนๆ  
 6) มีการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจมาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่าง
เคร่งครัด 
 7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 8) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ไตรมาสที่ 4) 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช่งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  

 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครอุบลราชธานี 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนินโครงการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต จ านวน 1 ชุด 
 2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต อย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 
 3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 ผลลัพธ์ 
 เรื่องรอ้งเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลนครอุบลราชธานีลดลง 
 

4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ 44 

1. ช่ือโครงการ : การยื่นขอข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน โดยมีส่วนกลางคอยควบคุมดูแลการด าเนินงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนา
ร่วมกัน นอกจากจะท าให้เทศบาลมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในเทศบาลนครและลดการทุจริต 
          เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดย
ให้สมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 

3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือเป็นกลไกลส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
          2) เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
          3) สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 

 สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จ านวน 24 คน 

5. วิธีด าเนินการ 

  1) จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
           2) แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจสอบรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
          3) สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ไตรมาสที่ 1- ไตรมาสที่ 4) 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานกิจการสภา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครอุบลราชธานี 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
          ผลลัพธ์   
 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 

ล าดับที่ 45 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการตั้งกระทู้ถามในการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

2. หลักการและเหตุผล 

 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร การตั้งกระทู้ถามในการประชุม
สภาเทศบาลฯ เพ่ือสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผู้บริหาร 
เพ่ือให้ผู้บริหารได้ชี้แจ้งการปฏิบัติหน้าที่สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และที่ส าคัญ
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ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ไขปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี 
 เทศบาลนครอุบลราชธานีเล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลฯ เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร จึงได้ด าเนินกิจกรรมการตั้งกระทู้ถามในการประชุมสภา เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี มีบทบาทในการตั้งกระทู้ถามต่อผู้บริหาร 
2) เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จ านวน 24 คน 

5. วิธีการด าเนินงาน 

 จัดประชุมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

6. ระยะเวลาด าเนินงาน  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ไตรมาสที่ 1- ไตรมาสที่ 4) 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานกิจการสภา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครอุบลราชธานี 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 
การจัดประชุมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
ผลลัพธ์ 
การประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของฝ่ายบริหาร แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
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4.3 มาตรการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
 

ล าดับที่ 46 

1. ชื่อโครงการ  : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ด าเนินการตราอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลนครอุบลราชธานีให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครอุบลราชธานี เนื่องจากเห็นความส าคัญของการ
ตรวจสอบเพื่อจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช. , สตง., จังหวัด, 
อ าเภอ) แล้ว เทศบาลนครอุบลราชธานียังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนงานการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 
  การให้ความร่วมมือกับส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี ได้
มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินกรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อ
ทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว 
แต่ สตง. ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
  ในกรณีที่มีการที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย 
ฝ่ายนิติการและด าเนินการทางวินัย ส านักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นตามระเบียบกฎหมายโดย
เคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
  นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือความ
โปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 

3. วัตถุประสงค ์

 1) เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2) เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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4. เป้าหมาย 

 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร บุคลากรของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี จ านวน 1,039 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลนครอุบลราชธานี 

6. วิธีด าเนินการ 

 1) ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 2) ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบฯ ภายในก าหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 (ไตรมาสที่ 1- ไตรมาสที่ 4) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลนครอุบลราชธานี 

10. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

  ผลผลิต 

 เทศบาลนครอุบลราชธานีมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ผลลัพธ์ 
 เทศบาลนครอุบลราชธานีมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 

ล าดับที่ 47 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาล
นครอุบลราชธานี 
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 2. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ  และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
 เทศบาลนครอุบลราชธานีมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียน      
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง  จึงได้ด าเนินการจัดท า
มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
 2) เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน 
 3) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลนครอุบลราชธานี จ านวน 76,925 คน 

5. วิธีด าเนินการ 

 1) ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และก าหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน 
 2) ก าหนดกระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียน 
 3) เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลนคร
อุบลราชธานีให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอก ตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
 4) ก าหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 5) จัดท าคู่มือ/แนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
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 6) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 7) จัดท าข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 8) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (ไตรมาสที่ 1- ไตรมาสที่ 4) 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช่งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 
 มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ผลลัพธ์ 
 1) ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่  
 2) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
นครอุบลราชธานีตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยปฏิบัติตามขั้ นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

 

ล าดับที่ 48 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครอุบลราชธานีว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิด
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหาร
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ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันการปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ เทศบาลนคร
อุบลราชธานี จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครอุบลราชธานีว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้ งนี้ เพ่ือให้
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจ
หน้าที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค ์

 1) เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาในเทศบาล
นครอุบลราชธานี พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างของเทศบาลนครอุบลราชธานี ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาในเทศบาล 
พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างของเทศบาลนครอุบลราชธานี จ านวน 1,039 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลนครอุบลราชธานี ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

6. วิธีด าเนินการ 

 1) ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูล และเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
 3) ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 4) แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 (ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ 

 ฝ่ายนิติการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครอุบลราชธานี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
 
 
 

   
 
 
 
 
 


