แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม 4 ป
(พ.ศ. 2561 – 2564)

ตําบลเสนางคนิคมอําเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอํานาจเจริญ
จัดทําโดย
งานตรวจสอบภายใน
สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ
0-45461-015http://www.nongkainoklocal.go.th

... คนไมมคี วามสุจริต คนไมมคี วามมัน่ คง ชอบแตมกั งาย ไมมวี นั จะ
สรางสรรคประโยชนสว นรวมทีส่ าํ คัญอันใดได ผูท มี่ คี วามสุจริตและ
ความมุง มันเทานัน้ จึงจะทํางานสําคัญยิง่ ใหญทเี่ ปนคุณประโยชน
แทจริงไดสาํ เร็จ...
(พระบรมราโชวาทในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 2522 )
... ในการปฏิบตั ริ าชการนัน้ ขอใหทาํ หนาทีเ่ พือ่ หนาทีอ่ ยานึกถึง
บําเหน็จรางวัลหรือผลประโยชนใหมากขอใหถอื วาการทําหนาทีไ่ ด
สมบูรณเปนทัง้ รางวัลและประโยชนอยางประเสริฐจะทําใหบา นเมือง
อยูเ ย็นเปนสุขและมัน่ คง ...
(พระบรมราโชวาทเนือ่ งในวันขาราชการพลเรือน1 เมษายน 2533 )
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การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร
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หลักการและเหตุผล (สภาพปญหาการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)
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สภาพทั่วไป

สวนที่ 1
บทนํา

ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม เปนเทศบาลตําบลขนาดเล็ก ไดรับการยกฐานะมาจากสุขาภิบาลในวันที่ 25
พฤษภาคม 2542 ตาม พ.ร.บ. เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 ตั้งอยูในพื้นที่ตําบลเสนางค
นิคม อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญโดยมีอาณาเขตครอบคลุมบานหนองทับมาหมูที่ 1,3,4,11 ,12 และ
บานบก หมูที่ 2 และ14 มีพื้นที่ประมาณ 5.1 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,187.5 ไรอยูทางทิศเหนือของ
จังหวัดอํานาจเจริญประมาณ 23 กิโลเมตร หางจาก กทม.ประมาณ 640 กม.โดยมีอาณาเขตดังนี้
ดานทิศเหนือ
ตั้งแตหลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยูริมถนนไปบานไรสีสุก ฟากเหนื อหางจากศูนยกลางทางแยกถนน รพช.
หมายเลข 11018 ตอนบานนาไรใหญ –บานดอนหวายบรรจบกับถนนไปบานหนองคลาและถนน ไปบานไรสีสุก
ระยะ 1,600 เมตร เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยูริมถนนไปบานนาโจด ฟากตะวันตก
หางจากศูนยกลาง ถนน รพช. หมายเลข 11018 ตอนบานนาไรใหญ –บานดอนหวาย ไปทางทิศเหนือ ตามแนวเสน
ตั้งฉาก ระยะทาง 600 เมตรจากหลักเขตที่ 2 เปนเสนขนานระยะ 600 เมตร กับศูนยกลางถนน รพช.
หมายเลข 11018 ตอนบานนาไรใหญ-บานดอนหวาย ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยูริมถนนหวยมวง
ฝงตะวันออก
ดานทิศตะวันออก
จากหลักเขตที่ 3 เลียบริมหวยมวงและหวยบาน ฝงตะวันออกไปทางทิศใต ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยูริมหวย
บาน ฝงตะวันออกและริมถนนไปบานคึมขา ฟากใตตรงเชิงสะพานขามหวยบาน ฝงตะวันออก
ดานทิศใต
จากหลักเขตที่ 4 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยูริมถนน รพช. หมายเลข 11018
ตอนบานนาไรใหญ – บานดอนหวาย ฟากเหนือ ตรง กม. 2.800
ดานทิศตะวันตก
จากหลักเขตที่ 5 เปนเสนตรงไปทางทิศเหนือ ไปบรรจบกับหลักเขตที่ 1 ซึ่งพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบเรียบ
และมีที่ราบสูงลอนลูกคลื่นบางสวนมีแหลงน้ําที่สําคัญ คือ ลําหวยบานซึ่งจะมีน้ําในฤดูฝน
ลักษณะภูมิประเทศ
โดยทั่วไปเทศบาลตําบลเสนางคนิคมลักษณะสวนใหญเปนที่ราบสลับเนินเตี้ยๆ เปนระยะๆ สภาพดินเปนดิน
รวนปนทราย ไมอุมน้ํา และดินรวนปนลูกรังไมคอยเหมาะกับการทําการเกษตร สานใหญใชทําการเกษตรตามฤดูกาล
เทานั้น
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ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ เปนลักษณะรอนชื้น
ฤดูรอน ชวงระยะเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน
ฤดูฝน ชวงระยะเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน
ฤดูหนาว ชวงระยะเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม
การเมือง/การปกครอง
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม ประกอบดวยจํานวนหมูบาน 7 หมูบาน ( 8 ชุมชน) อยูในเขตเทศบาลตําบลเส
นางคนิคม ทั้งหมด ไดแก
หมูที่ 1 บานหนองทับมา
จํานวน 259ครัวเรือน
หมูที่ 2 บานบก
จํานวน 195ครัวเรือน
หมูที่ 3 บานหนองทับมา
จํานวน 432ครัวเรือน
หมูที่ 4 บานหนองทับมา
จํานวน242ครัวเรือน
หมูที่ 11 บานหนองทับมา
จํานวน350ครัวเรือน
หมูที่ 12บานหนองทับมา
จํานวน192ครัวเรือน
หมูที่ 14บานบก
จํานวน199 ครัวเรือน
แบงตามเขตการเลือกตั้งเปน 2 เขต ไดแก
เขต 1 ประกอบดวย
หมู 1
หมู 2
หมู 12
หมู 14

บานหนองทับมา
บานบก
บานหนองทับมา
บานบก

เขต 2 ประกอบดวย
หมู 3
บานหนองทับมา
หมู 4
บานหนองทับมา
หมู 11
บานหนองทับมา
ประชากร
ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร (ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2559)
ประชากรทั้งหมด5,869 คน แยกเปน ชาย 2,856 คน หญิง 3,013 คน
สภาพทางสังคม
การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา
- โรงเรียนมัธยมศึกษา
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- ศูนยการศึกษานอกระบบฯ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
1
1

แหง
แหง
แหง
แหง
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วิสัยทัศนของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม ไดกําหนดนโยบายการพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหสอดคลองและเปนไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอําเภอตลอดจนความตองการของ
ประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
“เทศบาลตําบลเสนางคนิคมนาอยู

เชิดชูสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา

แหลงผลิตขาวหอมมะลิล้ําคา สงเสริมประเพณีและวิถีประชา

นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
1.พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคใหครบทุกหมูบาน
2.อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
3.สงเสริมและพัฒนาการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดี
4.พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
5.สงเสริมการศึกษา การกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ตลอดจนอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีใหคงอยู
สืบไป
6.สงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
7.สงเสริมการนอมนําเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพื่อตองการบงชี้
ความเสี่ ยงของการทุจ ริตที่มีอยู ในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิด ขึ้น ตลอดจนบุ คคลหรื อ
หนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมี
ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลหรือไม
การทุจ ริตในระดับ ทองถิ่ นพบวา ปจ จัย ที่มีผลต อการขยายตัว ของการทุ จริ ตในระดับ ทองถิ่น ได แก การ
กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อให
บริการตางๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แตในทางปฏิบัติทํา
ใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจากการ
ละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจาการขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจาการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคสวนตางๆ
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น
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สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้
1) โอกาสแมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตแต
พบวายังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมายที่ไมเขมแข็ง
กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนโอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต
2)สิ่งจูงใจเปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนน เรื่องของวัตถุนิยม สังคมนิยม ทําใหคนในปจจุบัน
มุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรมทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบ การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิง
นโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้
4) การผูกขาดในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาที่เพื่อให
ตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแกการผูกขาดในโครงการกอสราง
และโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ
5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสมรายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่งที่ทําให
ขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่ จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้นทําใหเจาหนาที่ตองแสวงหา
ชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรมในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปนพิเศษถือ
วาเป น เครื่องวั ด ความดี ของคน แต ในป จ จุ บัน พบว า คนมี ความละอายต อบาปและเกรงกลั ว บาปน อยลง และมี
ความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชนสวนรวม
7) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปนยกยอง
คนที่มีเงิน คนทีเ่ ปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิดเห็นวาการทุจริต
เปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบัง
หลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง
2. หลักการและเหตุผล
ป จ จุ บั น การทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น ในประเทศไทยถื อ เป น ป ญ หาเรื้ อ รั ง ที่ นั บ วั น ยิ่ ง จะทวี ค วามรุ ง แรงและ
สลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวางโดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหาลําดับตนๆ ที่
ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคสวนในสังคมไทย ไมวาจะ
เปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่
เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผล
สะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณ
ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น
(Corruption Perception Index-CPI) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชประเมินการทุจริตคอรรัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพื่อ
ความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International-IT) พบวาผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 25552558 อยูที่ 35-38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก
และเปนอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของ
ประเทศไทยป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558 ไดลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็น
วาประเทศไทย เปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชั่นอยูในระดับสูง
แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกันการ
ทุ จ ริ ต ไม ว าจะเป น การเป น ประเทศภาคี ภ ายใต อ นุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว าด ว ยการต อต า นการทุ จ ริ ต (United
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Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง คณะกรรมการป อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ ไ ด จั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร ช าติ ว า ด ว ยการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไดมีแนวโนมที่ลดนอยถอยลง สาเหตุที่ทําให
การทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐานโครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูใน
พื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึด
ติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและพวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติด
ความสบายยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรัปชั่นเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับ
ไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรื อกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไป
แลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํา งานที่ไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการ
ทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง
ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ.
2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน
ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มี
เปาหมายหลักเพื่อประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ไม
นอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรร
มาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่
ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปนรูปธรรม
ในทางปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560-2564) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปรงใส
สรางคานิยมวัฒนธรรม สุจริตใหเกิดในสังคมอยางยังยืน จังไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพื่อ
กําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆ ที่เปน
รูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง
1. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมืองขาราชการ
ฝายบริหารบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงประชาชนในทองถิ่น
3)เพื่อใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
(Good Governance)
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4)เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people’s participation)และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5)เพื่ อพั ฒ นาระบบกลไก มาตรการ รวมถึ งเครื อข า ยในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ร าชการ ขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
2. เปาหมาย
1) ขาราชการฝ ายการเมือง ขาราชการฝายบริ หาร บุ คลกากรขององค กรปกครองสวนทองถิ่ น รวมถึ ง
ประชาชนในท องถิ่ นมีจิ ตสํา นึกและความตระหนักในการปฏิ บัติหนาที่ ราชการใหบั งเกิ ดประโยชนสุ ขแก ประชาชน
ทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกันแหงผลประโยชนโดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ขาราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
เขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม
5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานทีม่ ีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบจนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน
3. ประโยชนของการจัดทําแผน
1) ขาราชการฝายการเมื อง ขาราชการฝายบริ หาร บุคลากรขององคกรปกครองส วนท องถิ่ นรวมถึ ง
ประชาชนในท องถิ่ นของตนเอง อั น จะนํา มาซึ่ งการสร างคานิ ย ม และอุ ด มการณ ในการตอต านการทุ จ ริ ต (AntiCorruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมมาภิบาล รวมถึ งหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถ
นํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน
2) องคกรปรกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good
Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได
3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางการบริหารจัดการที่ มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบดานการองกัน
การทุจริต อันสงผลใหประชาชนทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปนเครือขายในการเฝาระวังการ
ทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน
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สวนที่ 2
รายละเอียดโครงการ
มิติที่ 1 การสรางสังคมไมทนตอการทุจริต
1.1 การสรางจิตสํานึกแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการฝาย
การเมืองสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

1.1.1 การสรางจิตสํานึกและตะหนักใน การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชนสุข
แกประชาชนในทองถิ่น

1.โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
2.หลักการเหตุผล/ความเปนมา
2.1 ภาวการณเปลี่ยนแปลง
ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการและการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม
ผูนําหรือผูบริหารองคการตาง ๆตองมีความตื่นตัวและเกิ ดความพยายามปรับตัวในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะการ
เรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการการปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการทํางาน เพื่อแสวงหารูปแบบใหมๆและนํา
ระบบมาตรฐานในระดับตางๆ มาพัฒนาองคการ ซึ่งนําไปสูแนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคการ
เพื่อใหองคการสามารถใชและพัฒนาความรูที่มีอยูภายในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนวิทยาการ
ความรูใหมมาใชกับองคกรไดอยางเหมาะสม
2.2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ.2546 มาตรา 11ระบุ
ดังนี้ “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรู ในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปน องคการแหงการเรีย นรูอยาง
สม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ
มีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการ
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์”
“ในการบริ หารราชการแนวใหม ส วนราชการจะต องพั ฒนาความรู ความเชี่ ยวชาญให เพี ยงพอแก การ
ปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศที่มีผลกระทบ
ต อประเทศไทยโดยตรง ซึ่ งในการบริ หารราชการตามพระราชกฤษฎี กานี้ จะต องเปลี่ ยนแปลงทั ศนคติ เดิ มเสี ย
ใหม จากการที่ยึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว ตั้งแตอดีตจนตอเนื่องถึงปจจุบัน
เนนการสรางความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราช
กฤษฎีกาฉบับนี้จึงกําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนาความรูเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหง
การเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1. ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง
2. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใช ในการปฏิบัติ ราชการไดอยาง
ถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง
3 . ตองมีการสงเสริมและพัฒ นาความรูความสามารถ สรางวิสัย ทัศนแ ละปรับ เปลี่ย นทัศนคติของ
ขาราชการ เพื่อใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลา มีความสามารถ
ในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
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4. ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน เพื่อการ
นํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ”
คณะผู บ ริ ห ารเทศบาลตํ า บลเสนางคนิ ค มได เ ล็ ง เห็ น ถึ งความสํ าคั ญของการพั ฒ นาบุ คลกร เพื่ อให
ขาราชการมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการทํางาน จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรขึ้น
2.วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดรับการเพิ่มพูนความรู พัฒนาทักษะ ความสามารถประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ภายใตระเบียบ ขอกฎหมายที่กําหนด
2. เพื่อใหผูเขาอบรมไดรับการพัฒนาการทํางานแบบบูรณาการ เพื่อการแกไขปญหาการพัฒนางานการ
ปรับปรุง และการทํางานเปนทีม
3. เพื่อใหผู เข าอบรมได พัฒ นาทัศนคติ ที่ดี ปลู กฝ งจิต สํา นึ กทั้ งตอองค กร ต อผูอื่น ต อตนเองและ
สาธารณะ เพื่อมุงปฏิบัติหนาที่ราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชนเปนสํา คัญเสียสละประโยชนสวนตัวเพื่อ
ประโยชนสวนรวม
4. เพื่อใหผูเขาอบรมไดเขาใจในบทบาทหนาที่ตนเองตอการพัฒนาทองถิ่น
5. เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแกบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
3.เปาหมาย
บุคลากรทุกฝายของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ไดแก ฝายบริหาร ฝายสภา เทศบาลสํานักปลัด กอง
คลัง กองชาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กองการประปาและกองการศึกษา
4..พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคมและสถานที่ทัศนศึกษาดูงาน
5.วิธีดําเนินการ
๑. จัดทําโครงการเสนอตอนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๒. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอรับการสนับสนุนวิทยากร
๓. ประชาสัมพันธการสมัครเขารับการอบรมตามโครงการฯ
๔. แตงตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวของและสํารวจเสนทาง สถานที่จัดอบรมฯ
๕. นําคณะเดินเขารับการฝกอบรม ตามสถานที่ วัน เวลาที่กําหนด
๖. สรุปและประเมินผลการฝกอบรม กอนและหลังการดําเนินโครงการ (โดยวิธีกรอกแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตามโครงการ)
๗. รายงานผลการฝกอบรมตามโครงการ
6.ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
7.งบประมาณในการดําเนินการ
100,000 บาท
8.ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ผู เ ข ารั บ การอบรมได รั บ การเพิ่ ม พู น ความรู พั ฒ นาทั กษะ ความสามารถ ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ภายใตระเบียบ ขอกฎหมายที่กําหนด
2. ผูเขาอบรมไดรับการพัฒนาการทํา งานแบบบูรณาการ เพื่อการแกไขปญหา การพัฒนางานการ
ปรับปรุง และการทํางานเปนทีม
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3. ผูเขาอบรมไดพัฒนาทัศนคติที่ดี ปลูกฝงจิตสํานึกทั้งตอองคกร ตอผูอื่น ตอตนเอง และสาธารณะ เพื่อ
มุงปฏิบัติหนาที่ราชการเพือ่ ประโยชนสุขของประชาชนเปนสําคัญ เสียสละประโยชนสวนตัวเพื่อประโยชนสวนรวม
4. ผูเขาอบรมไดสรางความเขาใจในบทบาทหนาที่ตนเองตอการพัฒนาทองถิ่น
5. ผูเขารับการอบรบไดรับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
โครงการที่ 2
1.โครงการ : โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม ผูบริหารทองถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
2.หลักการเหตุผล/ความเปนมา
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม ถือเปนหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่นที่มีหนาที่ใหบริการสาธารณะ
แกประชาชนในหลายดาน และมีภารกิจหลากหลายทั้งภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง และภารกิจที่ไดรับการถายโอน
จากหนวยงานราชการอื่น การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลจึงตองอาศัยบุคลากรในฝายตางๆ เพื่อให
สามารถสนองความตองการและใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรจึงเปน
ปจจัยสําคัญในการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของทองถิ่น เนื่องจากสังคมในยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว และเกิดสิ่งใหมหรือนวัตกรรมใหมอยูเสมอ ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งในมิติของทองถิ่น
เอง หรือแมกระทั่งระดับประเทศ เชน การเกิดกลุมประชาคมอาเซียน เปนตน
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป น การพั ฒ นาบุ ค ลากรของเทศบาลตํ า บลเสนางคนิ ค มให ส ามารถปรั บ ตั ว ให ทั น กั บ
สภาวการณ ที่เปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี การพัฒนาองคความรู ใหกับบุคลากรอยูเสมอ
ประกอบกั บ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตํ า แหน ง การเลื่ อ นระดั บ การโอนย า ย ปรั บ เปลี่ ย นสายงาน ทํ า ให เ กิ ด การ
เคลื่อนยายกําลังคน เกิดการเปลี่ยนแปลงในบทบาทหนาที่ที่จะตองรับผิดชอบ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการ
พัฒนาบุคลากรในเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
เทศบาลตํ า บลเสนางคนิ ค ม จึ ง ได จั ด ทํ า โครงการฝ ก อบรมสั ม มนาและทั ศ นะศึ ก ษาดู ง านเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหบริการประชาชน ประจํา ปงบประมาณ 2 5 61 ขึ้น เพื่อใหบุคลากรไดเรียนรู
ระเบียบวิธีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตลอดจนเทคนิควิธีการปฏิบัติงานใหมๆ แนวความคิดทฤษฎีใหมที่จะสามารถ
นํามาปรับใชในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของงาน อันจะนํามาซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งจะสงผลตอการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุดตอไป
3.วัตถุประสงค
3.๑เพื่อเสริมสรางบุคลากรของ เทศบาลตําบลเสนางคนิคม ใหมีกระบวนทัศนวัฒนธรรมและคานิยมใน
การปฏิบัติงานที่มุงเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการใหบริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
3.๒เพื่อเพิ่มความรู ประสบการณ และแนวความคิดของบุคลากรในการบริหารจัดการองคการบริหาร
สวนตําบลใหเหมาะสมทันเหตุการณในสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน
3.๓แกไขปญหาระบบคุณธรรมในราชการในเชิงลึกและใหมีผลในระยะยาวและตอเนื่อง
3.๔สรางเครือขายประสานความสัมพันธ กับองคกรอื่น เปนการเชื่อมสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน
3.๕ เพื่อเปนการเสริมสรางและพัฒนาจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรมแกบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบลสรางภูมิคุมกันดานจิตใจเพื่อใหมีพฤติกรรมในเชิงสรางสรรค มีจิตสํานึกในการกระทําความดีรูจักการให
การเสียสละ และมุงปฏิบัติงานเพือ่ ใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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4.เปาหมาย
บุคลากรทุกฝายของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ไดแก ฝายบริหารสํานักปลัด กองคลัง กองชาง กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กองการประปาและกองการศึกษาฯ
5.พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6.วิธีดําเนินการ
6.๑ อบรมสัมมนา โดยใชเทคนิคการฝกอบรมรูปแบบตาง ๆ เชน การรับฟงบรรยาย การระดมสมอง การ
รวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนการซักถามปญหาตาง ๆ จากผูมีความรูและประสบการณ
6.๒ ทัศนะศึกษาดูงานนอกสถานที่
6.๓ ประเมินผลโครงการ โดยใชวิธีการสังเกตจากพฤติกรรมของผูเขารวมอบรมสัมมนา
หลังจากเขารวมโครงการ
7.ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8.งบประมาณในการดําเนินการ
10,000 บาท
9.ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.๑บุคลากรของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม มีกระบวนทัศนวัฒนธรรมและคานิยมในการปฏิบัติงานที่
มุงเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการใหบริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
10.2 บุคลากรเทศบาลตําบลเสนางคนิคมมีความรู ประสบการณ และแนวความคิดในการบริหาร
จัดการเทศบาลใหเหมาะสมทันเหตุการณในสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน
10.๓มีการแกไขปญหาระบบคุณธรรมในราชการเชิงลึกใหมีผลในระยะยาวและตอเนื่อง
10.๔มี เ ครื อข ายเกิ ด ความสํ าพั น ธ ที่ดี กั บ องค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น อื่ น มี การเชื่ อมสั ม พั น ธไมตรี
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน
10.๕ บุคลากรมีจิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรม สามารถนําความรูที่ไดรับมาปรับใชในการดําเนิน
ชีวิตและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาความพอเพียง

1.1.2 การสรางจิตสํานึกและตะหนักในการประพฤติตามประมวล

1. โครงการ : โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม ผูบริหารทองถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
2.หลักการเหตุผล/ความเปนมา
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม ถือเปนหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่นที่มีหนาที่ใหบริการสาธารณะ
แกประชาชนในหลายดาน และมีภารกิจหลากหลายทั้งภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง และภารกิจที่ไดรับการถายโอน
จากหนวยงานราชการอื่น การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลจึงตองอาศัยบุคลากรในฝายตางๆ เพื่อ ให
สามารถสนองความตองการและใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรจึงเปน
ปจจัยสําคัญในการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของทองถิ่น เนื่องจากสังคมในยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
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รวดเร็ว และเกิดสิ่งใหมหรือนวัตกรรมใหมอยูเสมอ ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งในมิติของทองถิ่น
เอง หรือแมกระทั่งระดับประเทศ เชน การเกิดกลุมประชาคมอาเซียน เปนตน
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป น การพั ฒ นาบุ ค ลากรของเทศบาลตํ า บลเสนางคนิ ค มให ส ามารถปรั บ ตั ว ให ทั น กั บ
สภาวการณ ที่เปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี การพัฒนาองคความรู ใหกับบุคลากรอยูเสมอ
ประกอบกั บ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตํ า แหน ง การเลื่ อ นระดั บ การโอนย า ย ปรั บ เปลี่ ย นสายงาน ทํ า ให เ กิ ด การ
เคลื่อนยายกําลังคน เกิดการเปลี่ยนแปลงในบทบาทหนาที่ที่จะตองรับผิดชอบ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการ
พัฒนาบุคลากรในเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
เทศบาลตํ า บลเสนางคนิ ค ม จึ ง ได จั ด ทํ า โครงการฝ ก อบรมสั ม มนาและทั ศ นะศึ ก ษาดู ง านเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหบริการประชาชน ประจําปงบประมาณ 2 5 61 ขึ้น เพื่อใหบุคลากรไดเรียนรู
ระเบียบวิธีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตลอดจนเทคนิควิธีการปฏิบัติงานใหมๆ แนวความคิดทฤษฎีใหมที่จะสามารถ
นํามาปรับใชในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของงาน อันจะนํามาซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งจะสงผลตอการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุดตอไป
3.วัตถุประสงค
3.๑เพื่อเสริมสรางบุคลากรของ เทศบาลตําบลเสนางคนิคม ใหมีกระบวนทัศนวัฒนธรรมและคานิยมใน
การปฏิบัติงานที่มุงเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการใหบริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
3.๒เพื่อเพิ่มความรู ประสบการณ และแนวความคิดของบุคลากรในการบริหารจัดการองคการบริหาร
สวนตําบลใหเหมาะสมทันเหตุการณในสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน
3.๓แกไขปญหาระบบคุณธรรมในราชการในเชิงลึกและใหมีผลในระยะยาวและตอเนื่อง
3.๔สรางเครือขายประสานความสัมพันธ กับองคกรอื่น เปนการเชื่อมสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน
3.๕ เพื่อเปนการเสริมสรางและพัฒนาจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรมแกบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบลสรางภูมิคุมกันดานจิตใจเพื่อใหมีพฤติกรรมในเชิงสรางสรรค มีจิตสํานึกในการกระทําความดีรูจักการให
การเสียสละ และมุงปฏิบัติงานเพื่อใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.เปาหมาย
บุคลากรทุกฝายของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ไดแก ฝายบริหาร สํานักปลัด กองคลัง กองชาง กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กองการประปาและกองการศึกษาฯ
5.พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6.วิธีดําเนินการ
6.๑ อบรมสัมมนา โดยใชเทคนิคการฝกอบรมรูปแบบตาง ๆ เชน การรับฟงบรรยาย การระดมสมอง การ
รวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนการซักถามปญหาตาง ๆ จากผูมีความรูและประสบการณ
6.๒ ทัศนะศึกษาดูงานนอกสถานที่
6.๓ ประเมินผลโครงการ โดยใชวิธีการสังเกตจากพฤติกรรมของผูเขารวมอบรมสัมมนา
หลังจากเขารวมโครงการ
7.ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
8.งบประมาณในการดําเนินการ
10,000 บาท
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9.ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.๑บุคลากรของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม มีกระบวนทัศนวัฒนธรรมและคานิยมในการปฏิบัติงานที่
มุงเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการใหบริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
10.2 บุคลากรเทศบาลตําบลเสนางคนิคมมีความรู ประสบการณ และแนวความคิดในการบริหาร
จัดการเทศบาลใหเหมาะสมทันเหตุการณในสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน
10.๓มีการแกไขปญหาระบบคุณธรรมในราชการเชิงลึกใหมีผลในระยะยาวและตอเนื่อง
10.๔มี เ ครื อข ายเกิ ด ความสํ าพั น ธ ที่ดี กั บ องค กรปกครองส ว นท องถิ่ น อื่ น มี การเชื่ อมสั ม พั น ธไมตรี
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน
10.๕ บุคลากรมีจิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรม สามารถนําความรูที่ไดรับมาปรับใชในการดําเนิน
ชีวิตและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาความพอเพียง

1.1.3 การสรางจิตสํานึกและตะหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน

1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมใหความรูเ รื่องผลประโยชนทับซอนใหกับบุคลากรของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
2. หลักการและเหตุผล
ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน าที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาหรือไม
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการ
กระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม)
แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง
“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใช
อิทธิพลตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชน
สวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึง
ผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ
ทั้งในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผู มีอํานาจที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่
ตนมีสว นไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง ความขัดแยงกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน สวนรวม ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2 5 5 9 - 2 5 6 0 หนวยงาน
ภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดย
กําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค กร เพื่อใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนแกเจาหนาที่ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
ดังนั้น เทศบาลตําบลเสนางคนิคมจึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนแกบุคลากรในเทศบาลตําบลเสนางคนิคมเพื่อปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกัน
ผลประโยชนทับซอน ผานการประชุม ผูบ ริหารกับพนักงานเทศบาลเพื่อใหพนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ
กฎหมายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพื่อไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน
3. วัตถุประสงค
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ซอน

3.1 เพื่อใหความรู ความเขาใจแกพนักงานเทศบาล พนักงานจาง เกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับ

3.2 เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาที่ของเทศบาล
ตําบลเสนางคนิคม
3.3 เพื่อเสริมสรางใหขา ราชการและเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม มีจิตสํานึก คานิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส งผลใหหนวยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอรรัปชั่นมุง สูก ารเปนขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด
4. เปาหมาย
พนักงานเทศบาล และพนักงานจางเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
5.พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6. วิธีการดําเนินการ
จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเ รื่องผลประโยชนทับซอน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูร ับผิดชอบโครงการ
งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด : พนักงานเทศบาลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน
ผลลัพธ : พนักงานเทศบาลและพนักงานจ างมีความรู เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน และมีความ
ประพฤติปฏิบัติงานไมยุงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
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1.2 การสรางจิตสํานึกและความตะหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
1.2.2 การสรางจิตสํานึกและตะหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ

1.โครงการ :โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2.หลักการและเหตุผล
จากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดดําเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) ในกิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธุพืช
สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุน การอนุรักษพันธุกรรมพืช ทางเทศบาล
ตําบลเสนางคนิคม ไดรวมประชุมรับทราบการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
และแนวทางที่ตําบลเสนางคนิคม จะเขารวมสนองพระราชดําริฯ การจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น โดยนํา
พระราชกระแส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ มารี “ ทําอยางไรใหชุมชน มาใหโรงเรีย น
โดยเฉพาะนักเรียน ชวยในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และมีการทํา DNA Fingerprint ในโรงเรียน ” การนี้
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม ชุมชน โรงเรียน ในตําบลเสนางคนิคม เห็นพองตองกัน ที่จะรวมสนองพระราชดําริใน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) โดยดําเนินกิจกรรมตามศักยภาพความพรอม และเพื่อจัดตั้ง “ ศูนยอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรทองถิ่น
ตําบลเสนางคนิคม ” เพื่อเปนฐานทรัพยากรในการพึ่งตนเองสูเศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชนแทแกชุมชนตําบล
เสนางคนิคม และประเทศชาติตอไปในอนาคต
ดังนั้น เทศบาลตําบลเสนางคนิคม จึงไดจัดทําโครงการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพปาชุมชนเพื่อ
จัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่น ประจําป ๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อสนองพระราชดําริ ฯ และเปนการปลูกจิตสํานึกใหประชาชนมี
สวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรทองถิ่น มีฐานขอมูลและเปนแหลงเรียนรูทรัพยากรทองถิ่น
3.วัตถุประสงค
๑. เพื่อสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เพื่อดําเนินงานปกปกทรัพยากรทองถิ่น สํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทองถิ่น ปลูกรักษาทรัพยากร
ทองถิ่น อนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทองถิ่น ศูนยขอมูลทรัพยากรทองถิ่น และสนับสนุนในการอนุรักษและ
จัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่น (นอกจากพันธุกรรมพืชแลว ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมภูมิปญญา รวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ )
๓. เพื่อจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมภูมิปญญาตําบลเสนางคนิคม
๔. เพื่อจัดตั้ง “ศูนยอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรทองถิ่นตําบลเสนางคนิคม”
4.เปาหมาย
๑. พื้นที่ปาดอนโอง บานบก ตําบลเสนางคนิคม อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ
พื้นที่ดําเนินการ ประมาณ 20 ไร
๒. ผูเขารวมดําเนินการกิจกรรม ประกอบดวยคณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจางเทศบาล
ตําบลเสนางนิคม คณะครูโรงเรียนบานบก กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชนอสม.และประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบล
เสนางคนิคมจํานวน ๕๐ คน.
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5.วิธีดําเนินการ/กิจกรรม
๑. กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช
๒. กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
๓. กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
๔. กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
๕. กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
๖. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
6.ขั้นตอนการดําเนินงาน
๑. ขั้นเตรียมการ
๑.๑ จัดทําโครงการ
๑.๒ จัดประชุมชี้แจงการดําเนินงานตามโครงการ ฯ ใหกับผูนํา ปราชญ ครู นักเรียนและ
ประชาชนในพื้นที่
๑.๓ แตงตั้งคณะทํางานจัดทําโครงการและแบงหนาที่ความรับผิดชอบ
๑.๔ ประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนทราบ
๑.๕ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่ใชในการดําเนินงาน
๒. ขั้นดําเนินการ
๒.๑ จัดทําแผนการปฏิบัติงาน แยกตามกิจกรรมตางๆ ตามที่กําหนด
๒.๒ กําหนดความรับผิดชอบ ตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนด
๒.๓ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการแตละกิจกรรม
๒.๔ บันทึกขอมูลพันธุกรรมพืชและจัดทําศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช ณ สํานักงานเทศบาลตําบล
เสนางคนิคม
๒.๕ สนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืชในโรงเรียน
๓. ขั้นติดตามประเมินผลและสรุปผลโครงการ
๓.๑ สรุปผลการดําเนินงาน
๓.๓ รายงานผลการดําเนินงานใหสํานักราชเลขาธิการ
7.ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561-2564)
8.สถานที่ดําเนินการ
ปาดอนโอง บานบก ตําบลเสนางคนิคม อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ
9.งบประมาณ
36,000 บาท
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
11.ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. หนวยงานในพื้นที่เทศบาลตําบลเสนางคนิคม และประชาชนตําบลเสนางคนิคม ไดมีกิจกรรมสนอง
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เกิดการปกปกทรัพยากรทองถิ่น สํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทองถิ่น ปลูกรักษาทรัพยากรทองถิ่น
อนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทองถิ่น ศูนยขอมูลทรัพยากรทองถิ่นและสนับสนุนในการอนุรักษและจัดทําฐาน
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ทรัพยากรทองถิ่น (นอกจากพันธุกรรมพืชแลวทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิ
ปญญา รวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ )
๓. มีฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาอําเภอเสนางคนิคม
๔. มีศูนยอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรทองถิ่นเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
๑2.การติดตามและประเมินผล
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม เปนผูติดตามและประเมินผลโครงการ โดยการสํารวจความพึงพอใจ และ
ติดตามผลการอนุรักษพันธุกรรมพืชอยางตอเนื่อง และรวบรวมขอมูลพันธุไมอยางตอเนื่องเปนปจจุบัน และขยาย
เครือขายการอนุรักษในพื้นที่ตอไป

1.2.3 การสรางจิตสํานึกและตะหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
โครงการอบรมใหความรูสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็ จพระเจ าอยูหัว ฯ รัชกาลที่ 9 ไดทรงเล็งเห็ นสภาพความเป นอยูที่ยากจนของ
ราษฎร พรอมทั้งไดพระราชทานแนวทางการดําเนินงานใหหนวยงานต างๆ นําไปวางแผนปฏิบั ติงานให ความ
ชวยเหลือแกไขปญหาใหกับราษฎรผูประสบความทุกขยาก ดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ
โดยเนนใหผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบื้องแรกใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง “พออยู พอกิน”
และขณะเดียวกันก็เปนการปูพื้นฐานไวสําหรับ “ความกินดี อยูดี ในอนาคต”ดวย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจึงเปนโครงการที่มงุ พัฒนาราษฎรผูย ากไรใหมีฐานะ ความเปนอยูที่ดีขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในชนบท
ที่อยูห างไกล ทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแกไขปญหาเฉพาะหนา เปนขั้นตอน
ตามลํ าดั บ ความจํ าเป น ประหยั ด การพึ่ งพาตนเอง ส งเสริ มความรู และเทคนิ ควิ ช าการสมั ย ใหม ที่เ หมาะสม
นอกจากนั้น ยังมุงเนนการสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหชุมชนสามารถวิเคราะหปญหา และความตองการของ
ชุมชน สามารถ
วางแผนการผลิ ต ที่ ส อดคล อ งกั บ ศั ก ยภาพของพื้ น ที่ และความพร อ มของเกษตรกรได ด ว ยตนเอง โดยใช
กระบวนการแบบมีสวนรวมของเกษตรกร
เทศบาลตําบลเสนางคนิคมจึงจัดทําโครงการอบรมใหความรูการสรางอาชีพ สรางรายได โดยมีแนวทาง
ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกต เผยแพรใหกับผูมี
รายไดนอย ดอยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
3. วัตถุประสงค
3.1 สงเสริมอาชีพใหกับคนยากจนในเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
3.2 สงเสริมความรูค วามเขาใจในการเพาะเห็ดใหกับคนยากจนในเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
3.3 สามารถนําความรูไ ปสรางรายไดใหกับตนเอง
3.4 สามารถนําเห็ดไปแปรรูปเปนสินคาตางๆ
3.5 สรางแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนและผูที่มีความสนใจในการสรางอาชีพในเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ
6.2 จัดอบรมใหความรูเ กี่ยวกับการเพาะเห็ดใหกับผูรวมโครงการ
6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง
6.4 ฝกปฏิบัติงานอยางจริงจัง
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
50,000 บาท
9. ผูร ับผิดชอบ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผูเขารวมโครงการมีความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด
10.2 ผูเขารวมโครงการมีความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด
10.3 ผูเขารวมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได
10.4 มีรายไดเพิ่มขึ้น ลดรายจาย เกิดความพอเพียง
10.5 เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 การสรางจิตสํานึกและตะหนักแกเด็กและเยาวชน
1.3.1 การสรางจิตสํานึกและตะหนึกในความซื่อสัตยสุจริต

1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
(กิจกรรม “โตไปไมโกง”)
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาที่ทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาที่สะทอน
วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมี
คานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุม
เด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้ง
ในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมี
หนาที่ตองทํา ในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้ นตอนกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มี
อํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(9)จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่
ตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดใหรัฐตองสงเสริม
การดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น
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เทศบาลตําบลเสนางคนิคม พิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการสรางภูมิคุม
กันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลเสนางคนิคม (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ขึ้น เพื่อเปนการสรางภูมิคุม
กันและคานิยมที่ถูกตองซึ่งจะเปนรากฐานที่สําคัญ ที่ทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ และ
เปนการปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชั่นที่ไดผลที่สุดโดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง
มีความซื่อสัตยสุจริต การยึดมั่นในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติตอตนเองและผูอื่นโดยชอบ ไมคดโกง มี
จิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมส วนรวมมีความรับผิดชอบตอตัวเองในการ
กระทําใดๆ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต
3.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ
3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม
4. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลเสนางคนิคม จํานวน 100คน
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรูประสบการณที่
ไดรับมาปรับใชกับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข
6. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
7. งบประมาณดําเนินการ
20,000บาท
8. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อรักษาประโยชน
สวนรวม
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1.3.2 การสรางจิตสํานึกและตอตานการทุจริต

1. ชื่อโครงการ : โครงการพานองทองธรรมะ
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา.
ในสภาวะปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลิน
ในกระแสคานิยมโลกตะวันตก ละทิ้งคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว าเปนสิ่งที่ งมงาย ไรสาระ ลาสมัย จึง
ดําเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทําให ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแกปญหาตางๆ ในชีวิตที่
เกิดขึ้นได จึงมีแนวโนมในการดําเนินชีวิตที่ผิด กอใหเกิดความเครียดจนอาจจะแกปญหาดวยการฆาตัวตาย หรือ
แกปญหาดวยการพึ่งยาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เปนอนาคตของ
ชาติเปนกลุม คนที่มีพลังอันสําคัญที่สามารถชวยกันเสริมสรางกิจกรรมที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคต เด็กและเยาวชนเปนวัยที่มีความคิดสรางสรรค มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุนใหเด็กและเยาวชนกลา
คิด กลาทํา กลาแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสรางสรรค สรางใหพวกเขาตระหนักถึงคุณคา
ของตนเองพรอมมีภูมิคมุ กัน รูเ ทาทันการเปลี่ยนแปลง ไมตกเปนเหยื่อหรือสรางปญหาใหกับสังคม แตกลับจะเปน
ผูพรอมที่จะพัฒนาตนเองให เปนทรัพยากรอันทรงคุณค า เปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติเพื่อความ
เจริญกาวหนาและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงตองมีความรูและศีลธรรมควบคูกันไป เพื่อใหเยาวชนมีจริยธรรม มี
ศีลธรรม และมีคานิยมในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม
โครงการอบรม “พานองทองธรรมะ” เปนโครงการที่ชว ยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและปลูกฝง
จริยธรรมคุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ใหมีทักษะในการ
ดําเนินชี วิต “เก ง ดี และมีความสุข ” เพื่อใหเด็ กและเยาวชนที่นําธรรมะนํ าหลักคํ าสอนที่รั บไปประยุกต ใช
ชีวิตประจําวัน คือการพัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การ
พัฒนาศีล โดยการอยูรวมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ดวยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนา
จิต ใหเปนจิตที่สมบูรณทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิตและสุดทายการพัฒนาปญญา ใหเกิด ปญญาในการรู
จริงรูเทาทันทางเจริญ ทางเสื่อมปจจัย ที่เกี่ยวของรูวิธี การปองกันรูวิธีแกไขปญหา สรางภูมิตานทานใหกับตนเอง
ดวยคุณธรรม ใหเปนผูมีชีวิตอยูอยางรูเทาทันโลก นําพาชีวิตสูความสําเร็จเพื่อเกื้อกูลตนเองและประเทศชาติใน
ที่สุด
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อ ให ผู เ ข า ร ว มโครงการมี บ ทบาทและมี โ อกาสฝ ก ปฏิ บั ติ ทํ า กิ จ กรรมรวมกั น อั น ก อ ให เ กิ ด
ความสัมพันธสามัคคีในหมูค ณะ
3.2 เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอื้อเฟอ เผื่อแผ และการรูจ ักแบงปนซึ่งกันและกัน
3.3 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณและการอยูร วมกันในสังคม
3.4 เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเองและการมีสว นรวม
3.5 เพื่อใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เด็กนักเรียนและเยาวชนเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชุมผูเกี่ยวของกําหนดจัดงาน
6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
6.3 ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
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6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียนตางๆ เขารวมโครงการ
6.5 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง
6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพรอมทั้งภาพถายกิจกรรม
6.7 ดําเนินการตามโครงการ
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป ( ปงบประมาณ 2561 -2564 )
8. งบประมาณดําเนินการ
20,000บาท
9. ผูร ับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญ
 ญาแกเด็ก
10.2 ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเอง
10.3 ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย สุจริต มีวินัย
10.4 ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

1.3.3 การสรางจิตสํานึกและตะหนึกใหมีจิตสาธารณะ
1.โครงการ : โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษปาชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยในอดีตเปนพื้นที่ ที่มีทรั พยากรปาไมอยูเปนจํ านวนมากแต จากการที่มีการลักลอบตัดไม
ทําลายปาไมที่ผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็วทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศไทยมีจํานวนลด
นอยลงซึ่งสงผลกระทบตอธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศตางๆตลอดจนวิถีชี วิตความเปนอยูของประชาชน
เปนอยางมากวิถีชีวิตของชุมชนในชนบทไทยสวนใหญ ผูกพันอยูกับพื้นที่ปามาเปนระยะเวลายาวนาน มีการอาศัย
พึ่งพิงทรัพยากรปาไมในการดํารงชีวิต แตในชวงระยะเวลาที่ผานมา การพัฒนาประเทศและการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ เปนไปอยางรวดเร็ว มีการใชท รัพยากรตางๆ เปนวัตถุดิบเพื่อการผลิตจํานวนมากกอให เกิดการใช
ทรัพยากรอยางฟุมเฟอย โดยเฉพาะทรัพยากรปาไมที่ถูกใชเกินกวาศักยภาพ มีการบุกรุกแผวถางเปลี่ยนพื้นที่ปาไม
เปนที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมทําใหสูญเสียพื้นที่ปาไมอยางถาวร เกิดผลกระทบตอทรัพยากรอื่ นๆตามมา เชน ทํา
ใหขาดแคลนน้ํา ดิ นขาดความอุดมสมบูรณ สงผลใหทําการเกษตรไมได ผล นอกจากนี้การบุกรุกพื้น ที่ปาไมยั ง
กอให เ กิ ด ความขั ด แย งรุ น แรงและบ อยครั้ งระหว างเจาหน าที่ ของรั ฐ ผู ป ฏิ บั ติ งานด านป าไม กับ ราษฎรที่ อาศั ย
ทรัพยากรปาไมในการดํารงชีวิตจากปญหาดังกลาวทําใหจําเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินการ จากเดิมที่ใหรัฐมี
หนาที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติเพียงฝายเดียวเปนการกระจายอํานาจโดยใหราษฎรและองคกร
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการคุมครองดูแลบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ กรมปาไมใน
ฐานะหนวยงานภาครัฐ ไดตอบสนองตอแนวทางดังกลาว โดยไดนําไปแปลงสูการปฏิบัติเปนแผนงานของกรมปาไม
ในเรื่องการมีสวนรวมระหวางประชาชนกับเจาหนาที่รัฐในการจัดการทรัพยากรปาไม หรือที่เรียกวา “การสงเสริม
การจัดการปาชุมชน” โดยการจัดทําโครงการปาชุมชนตั้งแตป พ.ศ. 2543 เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน “การสงเสริม
การจัดการปาชุมชน” จึงเปนภาพรวมการทํางานของพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการ
ปาไม หรื อเจ าหน าที่ กรมป าไม ร ว มกั บ ราษฎรในชุ มชนและเจ าหน าที่รั ฐ ฝ ายอื่ น ๆ องค กรต างๆ ในการจั ด การ
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ทรัพยากรปาไม จนเกิดผลในการจัดการปาไมในรูปแบบการมีสวนรวมทุกขั้นตอนนําไปสูเปาหมายหลัก คือ ปา
ยั่งยืน ประชาชนไดรับประโยชน
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม ไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการอบรมเยาวชนอนุรักษปา
ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเสนางคนิคมขึ้น เพื่ออนุรักษปาชุมชนและฟนฟูใหปาชุมชนกลับมามีความสมดุลเพิ่ม
มากขึ้น
2. วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเยาวชน มีความรูในการอนุรักษปาชุมชน
๒. เพื่อใหเยาวชนมีสวนรวมในการฟนฟูสภาพปาใหคืนสภาพปาที่สมบูรณดังเดิม
๓. เพื่อสรางจิตสํานึกใหเยาวชนไดรูจักอนุรักษปาชุมชน รักและหวงแหนทรัพยากรปาไมชุมชน
3.เปาหมาย
นักเรียนโรงเรียนบานบก
4.วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ติดตอประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ
3. ดําเนินการตามโครงการ โดยการอบรมใหความรูในการอนุรักษปาชุมชน และปลูกปาทดแทน ณ
บริเวณปาชุมชนดอนโอง บานบก
4. สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
5.ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561-2564)
6.สถานที่ดําเนินการ
หอประชุมโรงเรียนบานบกและปลูกปา ณ ปาชุมชนดอนโอง
7.งบประมาณ
จํานวน 30,000 บาท
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. เยาวชน มีความรู ความเขาใจในการอนุรักษปาชุมชน
๒. เยาวชนมีสวนรวมในการฟนฟูสภาพปาใหคืนสภาพปาที่สมบูรณดังเดิม
๓. เยาวชนจิตสํานึกในการอนุรักษปาชุมชน รักและหวงแหนทรัพยากรปาไมชุมชนมากขึ้น

22

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.1 การแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3
ฉบั บ ป จ จุ บั น ที่ ใช อยู เ ป น ฉบั บ ที่ 3 เริ่ มจากป พ.ศ. 2560 จนถึ งป พ.ศ. 2564 ซึ่ งมุง สู การเป น ประเทศที่ มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความ
รวมมือจากฝายการเมือง หนว ยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ รักษาผลประโยชน ของชาติ และ
ประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนด
วิสัยทัศน“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมิน
ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการ
ที่ร ะดั บ คะแนนจะสู งขึ้ น ไดนั้น การบริ ห ารงานภาครั ฐ ต องมี ร ะดั บ ธรรมาภิ บ าลที่ สูงขึ้ น เจ าหน าที่ ของรั ฐ และ
ประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได
กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่งใน
การสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป นหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน ของประชาชนในทองถิ่ น การพัฒนาองค กรปกครองส วนทองถิ่นใหเกิ ดความยั่งยืนรั ฐ
จะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ
ประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ
รวมทั้งมีสว นรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่ สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทําได
เทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่น ทั้งนี้
ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคําครหา ที่ไดสรางความขมขื่นใจใหแก
คนทํางานในองคกรปกครองสว นทองถิ่ นมาเปน เวลาช านาน ซึ่งหากพิ จารณาจํ านวนขององค กรปกครองสว น
ทองถิ่นประกอบกับมีป จจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริ ยธรรม ซื่อสัตย สุจริต ของ
คนทํางานราชการสวนทองถิ่น ใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ขึ้นกับคนทํางานในหนวยงานราชการอื่นไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน
มาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอื่นๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงที่คนทํางานในทองถิ่น อาจตอง
ถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือชองทางที่คนทํางานในทองถิ่นจะใชอํานาจ
ใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับที่คนทํางานในหนวยงานราชการอื่น และมูลคาของความเสียหายของ
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รัฐ ที่คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจาก
การทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการป องกันการทุจริต ส งเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป องกันการ
ทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตอไป
3. วัตถุประสงค
เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
การจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรที่บริหาร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบ ริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบ ริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบ ริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกียวของ
6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูร ับผิดชอบ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบ ริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบ ริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
- ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลให เปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม เปนบุคลากรที่มีความสําคัญตอ
องคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอ
องคกร และประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัย
สําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพจะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่เปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการ
ทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานไดดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพื่อ
นําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป เพื่อใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ
เทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีสวน
รวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเป ดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วา
ดวยหลั กเกณฑ และวิ ธีการบริห ารกิจการบ านเมื องที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริห ารกิจ การ
บานเมืองที่ดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิด
ความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด อํานาจเจริญx เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลล และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดอํานาจเจริญเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให มีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล
3.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตองโปรงใสสามารถตรวจสอบไดั
3.3 เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพไดคนดี
คนเกงเขามาทํางาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6. วิธีดําเนินการ
1. กําหนดหลักเกณฑ การบริ หารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต งตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอํานาจเจริญเรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล
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2. นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
3. ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล
4. ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
5. สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูร ับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาล จํานวน 1 มาตรการ
- เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ
- ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมนอยกวา 90 %
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ํากวา
ระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ได
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลเสนางคนิคมเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ทั้งที่เปน
หนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 24 9 6 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให เทศบาลมีหนาที่ตอง
ทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของเทศบาลนั้น
มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝาย
ผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน
ระดั บ สํ านั ก กอง และฝ ายต าง ๆ ซึ่งเป น อุ ป สรรค อย างยิ่ งต อการให บ ริ การ ทํ าให การบริ การเกิ ด ความล าช า
ประชาชนไมไดรั บความสะดวกอัน อาจเป นสาเหตุห นึ่งของการกระทํ าการทุ จริ ตประพฤติมิชอบในการปฏิบั ติ
ราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่ อ ให เ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. 2 4 9 6 มาตรา 5 0 วรรคท า ย ที่ กํ า หนดให ก าร
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน าที่ของเทศบาล ต องเปนไปเพื่อประโยชน สุขประชาชน โดยใช วิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา
6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิด ประโยชนสุข ของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ ต อ
ภารกิจ ของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปนประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการ
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ตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา
4 8 (2 ) เตรส ที่กําหนดใหน ายกเทศมนตรี มีอํานาจหน าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของ
เทศบาล มาตรา 48 สัตตรส กําหนดใหนายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล
และเป นผู บังคับ บัญชาพนั กงานเทศบาล และลูกจ างของเทศบาล มาตรา 4 8 วีส ติ นายกเทศมนตรีมีอํานาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการใหแก รองนายกเทศมนตรี ที่ไดรับแตงตั้งในการสั่ง หรือการปฏิบัติราชการของ
นายกเทศมนตรีได มาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดใหปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจาง
เทศบาล รองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาล ให เปนไปตามนโยบาย
และอํ า นาจหน าที่ อื่น ตามที่ มี กฎหมาย กํ า หนด หรื อ ตามที่ น ายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกั บ ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอํานาจเจริญเรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของ
เทศบาลจังหวัดอํานาจเจริญ
ดั งนั้ น เพื่ อให การบริ ห ารราชการเป น ไปตามหลั กการบริ ห ารกิ จ การบ านเมื องที่ ดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดขั้น ตอนการให บ ริการและไม สร างเงื่ อนไขขั้น ตอนที่มีความยุงยาก จึ งจํ าเปน ตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาที่ของเทศบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน
3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 4 ฉบับ
ประกอบดวยนายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมายให
หัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาตอนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูร ับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล

27

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต
โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน
ซึ่งนายกเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อน
ขั้ น เงิ น เดื อนเป น เรื่ องลํ าดั บ ต น ๆ ของเรื่ องการบริ ห ารงานบุ คคล โดยเฉพาะอย างยิ่ งเรื่ องการใช ดุ ล พิ นิ จ ของ
ผูบังคับ บัญชาในการประเมิ นผลการปฏิบั ติร าชการของผู ใตบั งคั บบั ญชา ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการ
ขาราชการเทศบาล จังหวัดอํานาจเจริญเรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการ
ไดกําหนดใหนายกเทศมนตรี แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการเทศบาล ดวยเหตุผลนี้เอง
จึงเปนที่มาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือน
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบ
ได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ขาราชการเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6. วิธีดําเนินการ
6 .1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข าราชการเทศบาลตําบล
เสนางคนิ คมโดยแตงตั้ งปลั ดเทศบาลตํ าบลเสนางคนิคมเป นประธานกรรมการ และหั ว หน าส ว นราชการเป น
กรรมการ และขาราชการเทศบาลตําบลเสนางคนิคมที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ
6 .2 แต ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อนข า ราชการเทศบาลตํ า บลเสนางคนิ ค มโดย
ประกอบดวยประธานกรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ และขาราชการเทศบาลตําบล
เสนางคนิคมที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการเทศบาลตําบล
เสนางคนิคมเพื่ อกลั่น กรองการประเมิน ผลการปฏิ บั ติ ร าชการที่ ผู บั งคับ บั ญชาได พิจ ารณาไว โ ดยเจาหน าที่ ให
คําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการเทศบาลตําบล
เสนางคนิคมรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให แกคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการเทศบาลตําบลเสนางคนิคมพิจารณาทบทวน
ผลการพิ จ ารณาการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ราชการตามที่คณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิน ผลการปฏิ บั ติ
ราชการของขาราชการเทศบาลตํ า บลเสนางคนิ ค มเสนอมา โดยใช ห ลั ก เกณฑ ต ามที่ กํ า หนดไว ใ นประกาศ
คณะกรรมการขาราชการ เทศบาลตําบลเสนางคนิคมจังหวัดอํานาจเจริญ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของขาราชการเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ชวงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูร ับผิดชอบ
งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได
2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสินของทาง
ราชการ โดยยึดถือ และปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
1.โครงการ : กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ –จัดจางของ เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
1.หลักการเหตุผล/ความเปนมา
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหา
รายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตาม
อํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว การสรางความโปรงใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได
ทั้ ง นี้ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ข อ มู ล ข า วสารของราชการ พ.ศ. 2540และพระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ใหสวน
ราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน
คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใชราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจางเพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางของเทศบาล
ทุกโครงการและกิจกรรม
2..วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบและสามารถตรวจสอบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางตาม
โครงการและกิจกรรมตางๆ ของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
3.2 เพื่อสงเสริมความโปรงใสในการบริหารงานภาครัฐ
3..เปาหมาย
เผยแพร ข อมู ล การจั ด ซื้ อ – จั ด จ า ง ของเทศบาลตํ า บลเสนางคนิ คม ได แ ก ทางเว็ บ ไซต บอร ด
ประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการเทศบาลตําบลเสนางคนิคม หนังสือราชการ ระบบกระจายเสียงตามสายของหมูบาน
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4.พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
5.วิธีดําเนินการ
5.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง – ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง
-ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
5.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของเทศบาล ไดแก ทาง
เว็บไซตบอรดประชาสัมพันธ เสียงตามสายของหมูบาน หนังสือราชการ เปนตน
7.ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8.งบประมาณในการดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9.ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
10.2 การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
10.3 ลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได
2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเดความพึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปน
กฎหมายที่ เปน ที่มาของการปฏิรูป ระบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน วยงานที่ไมจําเปน การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพื่อใหการ
ดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใช
พระราชกฤษฎี กาว าด วยหลั กเกณฑ และวิธี การบริ หารกิ จการบานเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546โดยกําหนดให องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยาง
นอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองต อความ
ตองการของประชาชน
เทศบาลตําบลเสนางคนิคมเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหน าที่ของเทศบาล
ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการ
สาธารณะ ที่ผู บริ หารและพนั กงานทุกทานจะต องรวมกัน ปรั บปรุงและแก ไขกระบวนการทํางานเพื่อสามารถ
ตอบสนองความต องการของประชาชนไดมากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริ การแลวเกิดความประทับใจและพึง
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พอใจ รวมถึงการลดขั้น ตอนและระยะเวลาการปฏิบัติร าชการ ทําให เ กิดความรวดเร็ วในการตอบสนองความ
ตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในเขต
เทศบาลตําบล เสนางคนิคม ใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
3.2 เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูส ภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผู
มาติดตอขอรับบริการ
3.4 เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร งใสสามารถวัดผล
การดําเนินงานได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเสนางคนิคมและผูที่มาติดตอราชการกับเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน
6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน
6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ
6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูร ับความคิดเห็นของประชาชน
6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ
6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแกประชาชนทั้ง
เวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพื่อนําจุดบกพรองในการ
จัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูร ับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม กองคลัง กองชาง เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูส ภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
10..3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูม าติดตอขอรับ
บริการ
10..4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการดําเนินงานได

2.3 มาตรการใชดุลพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไป ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2.3.1
มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการ
รับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชนมากที่สุ ด ประกอบกับ ในป ที่ผ านมาไดมีการประเมิ นองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น
เพื่อใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน
เกิด ผลสัมฤทธิ์ต อภารกิจ ขององค กรมีป ระสิทธิภ าพและความคุ มคา สามารถลดขั้ นตอนการปฏิบั ติงานและ
ตอบสนองความต องการของประชาชนได อ ย างแท จ ริ ง หรื ออย า งน อยมี ผ ลการประเมิ น ไม ต่ํ า กว า ป ที่ ผ านมา
เทศบาลตําบลเสนางคนิคมจึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการ
บริการ เพื่อตอบสนองความต องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและอํานาจหนาที่ของเทศบาลตามกฎหมายเปนสําคัญ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานของเทศบาลตําบลเสนางคนิคมใหสั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัด สินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบั ติ
ราชการใดๆ ไปสูผ ูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
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5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคมอําเภอเสนางคนิคมจังหวัดอํานาจเจริญ
6. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องค กรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ ปรับปรุ ง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่ผูบังคับบัญชา
สามารถมอบอํ านาจการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การสั่ ง การอนุ ญาต การอนุ มัติ หรื อการปฏิ บั ติ ร าชการใดๆ ให แ ก
ผูใตบังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกเทศมนตรีมอบอํานาจใหรองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทํา
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมาปรับปรุง
การปฏิบัติ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีและผูบ ริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูร ับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สํานัก ในเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนได รั บ ความสะดวก รวดเร็ว ในการติ ด ตอขอรับ บริ การ และมี ความพึ งพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทําใหภาพลักษณของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําใหประชาชนมี
ความศรัทธาตอคณะผูบ ริหารมากยิ่งขึ้น
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2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยว กับการสั่ง อนุญาต อนุมิติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดําเนินการอื่นใด ของผูมีอํานาจในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็
เพื่ อเป น การช ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการปฏิ บั ติ งานให เ กิ ด ความคล อ งตั ว รวดเร็ ว ซึ่ งการพิ จ ารณาเลื อ ก/
มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ
คุณสมบั ติ ความรู ความสามารถในการที่จะดํ าเนิน การเรื่ องนั้น เป นอย างดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม
เพื่อใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การ
บริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความ
สะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลตําบลเสนางคนิคมภายใตกรอบอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
4. เปาหมาย
คณะผูบ ริ หารเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ปลั ดเทศบาลตําบลเสนางคนิ คม รองปลั ดเทศบาลตํ าบล
เสนางคนิคม หรือหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6. วิธีดําเนินการ
6 .1 จั ด ทํ า บั น ทึ ก เสนอเพื่ อพิ จ ารณาขออนุ มั ติ อนุ ญ าต สั่ งการ แต ง ตั้ ง มอบหมาย คณะผู บ ริ ห าร
ปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม รองปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม หรือหัวหนาสวนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดําเนินการออกคําสัง่ ฯ
6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหารเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม รอง
ปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ที่ไดรับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูร ับผิดชอบโครงการ
สวนราชการทุกสวน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ
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โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกเทศมนตรี
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2 4 9 6 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ
นายกเทศมนตรีไวหลายเรื่องหลายประการ รวมทั้ ง มี กฎหมายอื่ น อีก หลายฉบับ ที่บั ญญัติ อํานาจหน าที่ ของ
นายกเทศมนตรี เอาไว การที่นายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเ ดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการ
ประพฤติ มิช อบในขั้ นตอนตางๆ เกิ ดขึ้ นได ดั งนั้ น เพื่ อเป นการแก ไขป ญหาต างๆ ที่ อาจเกิด ขึ้น เทศบาลจึงได
กํ า หนดมาตรการให มี ก ารมอบอํ า นาจของนายกเทศมนตรี ใ ห ร องนายกเทศมนตรี ปลั ด เทศบาล และรอง
ปลัดเทศบาล ไดปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
3. วัตถุประสงค
3 .1 เพื่ อให การใชดุ ล ยพิ นิจ ตางๆ ของฝายบริห ารเป น ไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริ หารกิ จการ
บานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาที่
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 5 เรื่อง
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยูในอํานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา
6 .2 ออกคํ าสั่ งมอบหมายหน าที่ของนายกเทศมนตรีให ร องนายกเทศมนตรี ปลัด เทศบาล และรอง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูร ับผิดชอบโครงการ
งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ
โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของ ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ทั้งที่เปน
หนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2 4 9 6หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเทศบาลมีหนาที่ตอง
ทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของเทศบาลนั้น
มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝาย
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บริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาตไปยังหัวหนาหนวยงาน
ระดั บ สํ า นั ก กอง และฝ า ยต า งๆ ซึ่ ง เป น อุ ป สรรคอย า งยิ่ ง ต อการให บ ริ ก าร ทํ า ให ก ารบริ ก ารเกิ ด ความล าช า
ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเป นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิ ชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่ อ ให เ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. 2 4 9 6 มาตรา 5 0 วรรคท า ย ที่ กํ า หนดให ก าร
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา
6 และมาตรา 3 7 ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อให เกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต อ
ภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปนประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการ
ตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา
4 8 (2 ) เตรส ที่กําหนดใหน ายกเทศมนตรี มีอํานาจหน าที่ในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ และเกี่ยวกับราชการของ
เทศบาล มาตรา 48 สัตตุรส กําหนดใหนายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล
และเปน ผู บังคับ บั ญชาพนั กงานเทศบาล และลูกจ างของเทศบาล มาตรา 48 วีส ติ นายกเทศมนตรี มีอํานาจ
มอบหมายการปฏิ บั ติ ร าชการให แก ร องนายกเทศมนตรี ที่ ไดรั บ แต ง ตั้ ง ในการสั่ ง หรื อการปฏิ บั ติ ร าชการของ
นายกเทศมนตรีไดมาตรา 48 เอกูนวีสติ กําหนดใหปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจาง
เทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาลให เปนไปตามนโยบาย
และมี อํา นาจหน าที่ อื่ น ตามที่ มี กฎหมายกํ าหนดหรื อ ตามที่ น ายกเทศมนตรี ม อบหมายประกอบกั บ ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดxxx เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
จังหวัดอํานาจเจริญ
ดั งนั้ น เพื่ อให การบริ ห ารราชการเป น ไปตามหลั กการบริ ห ารกิ จ การบ านเมื องที่ ดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดขั้น ตอนการให บ ริการและไม สร างเงื่ อนไขขั้น ตอนที่มีความยุงยาก จึ งจํ าเป น ตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาที่ของเทศบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน
3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ
4. เปาหมาย
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน าสวนราชการ จํานวน 4 ฉบับ
ประกอบดวยนายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมายให
หัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเสนางคนิคม

36

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข อบังคับและหนังสือ
สั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูร ับผิดชอบโครงการ
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบตั ิตน
ใหเปนที่ประจักษ
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลทีม่ ีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณะรรม จริยธรรม

1. ชื่อโครงการ : ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ
2. หลักการและเหตุผล
สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพื่อความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทํา
ใหการมีคุณธรรม จริยธรรมของผูค นเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการทุจริต
ทุกระดับทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอื่นๆ เพื่อเปนการสงเสริมใหคนดีมีที่ยืนในสังคม สราง
แบบอยางที่ดีแกคนรุนหลัง เทศบาลตําบลเสนางคนิคมจึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชูเผยแพร ประชาสัมพันธและ
มอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกพนักงาน ลูกจาง ของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ผูกระทําความดี เพื่อสง
เสริมสรางขวั ญและกํ าลังใจแก คนดี เหลานั้ นให รว มกัน สร างสรรค สั งคมที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนเป น
แบบอยาง เพื่ อปลุ กกระแสการสร างสังคมแห งความดี อยางเปน รูป ธรรม เนื่ องจากความดี และคุณธรรม เป น
รากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สูค วามอยูเ ย็นเปนสุข
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3.วัตถุประสงค
3.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแก พนักงาน ลูกจาง ของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ที่มีความซื่อสัตย สุจริต
มีคุณธรรม จริยธรรม
I
3.2 เพื่อสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกพนักงาน ลูกจาง ของเทศบาลตําบล
เสนางคนิคม ประพฤติ ปฎิบัติตน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการยกยองเชิดชูเกียรติ พนักงาน ลูกจาง ของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ที่ ที่ประพฤติปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีการคัดเลือก พนักงาน ลูกจาง ของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 )
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูร ับผิดชอบโครงการ
งานประชาสัมพันธ เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนพนักงาน ลูกจางที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ

2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น
1. โครงการ : กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมใน
กิจกรรมของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
2. หลักการและเหตุผล
การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดขึ้นในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐานอันสําคัญ
ในการพัฒนาสังคมสูค วามอยูเ ย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดํารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละเพื่อสวนรวม ถือ
วาเปนหลักสําคัญของการทําความดีดังนั้น เพื่อสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานดวย
ความซื่อสัตย สุจริต ทําความดีอยางต อเนื่องเปนแบบอยางแกประชาชนเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ผูที่ทํา
คุณประโยชนหรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลเสนาคนิคม อยางสม่ําเสมอ เทศบาลตําบลเสนางค
นิคม จึงจัดกิจกรรมยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย สุจริต และการตอตานการทุจริตแกบุคคล หนวยงาน
องคกรดีเดนผูทําความดี มีความซื่อสัตยสุจริต และผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลเส
นางคนิคม โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกยองบุคคลผูเสียสละและทําคุณประโยชนใหกับเทศบาลที่ควร
ไดรับการยกยองชมเชย และเปนบุคคลตัวอยางและจัดกิจกรรมรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน
หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลตําบลเสนางคนิคม มีคา นิยม ยกยอง เชิดชูและเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติ
ตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
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3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อสร างขวั ญและกํ าลั งใจแก ผูทําคุ ณประโยชน และมีส ว นรว มในกิ จ กรรมของเทศบาลตํ าบล
เสนางคนิคม
3.2 เพื่อสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
เทศบาลตําบลเสนางคนิคมตระหนักถึงความซื่อสัตยสุจริต เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม
3.3 เพื่อรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลตําบลเสนางค
นิคมมีคา นิยม ยกยอง เชิดชูและเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
- ประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
- ผูทําคุณประโยชน และมีสว นรวมในกิจกรรมของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางมาตรการรวมกันในการกําหนดหลักเกณฑการ
พิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน
6.2 คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรทําความดี เพื่อใหเปนแบบอยาง
6.3 จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนที่ผานการ
คัดเลือกและไดคะแนนสูงสุด
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูร ับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ยกยองและเชิด ชู เกี ย รติแก บุคคล หน วยงาน องค กรดี เ ดน ผู ทําคุ ณประโยชนห รื อเข ารว มใน
กิจกรรมของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10.2 ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตเทศบาลตําบลเสนางคนิคม มีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็น
คุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
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2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1.โครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอ นวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลัง
ได ท รงเน น ย้ํ า แนวทางการแก ไ ข เ พื่ อ ให ร อดพ น และสามารถดํ ารงอยู ไ ด อ ย า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น ภายใต ก ระแส
โลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทําการผลิตเพื่อการบริโภคโดย
อาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร
พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนาย ทําใหตองใช
ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ตนทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหตองหัน
กลับมาทําการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกิน
ได จึ งเป น อี กแนวทางหนึ่ งที่ น าสนใจ เนื่ องจากเป น การเกษตรแบบพึ่ งพาตนเองเป น การใช พื้น ที่ เ ล็ กๆ ให เ กิ ด
ประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนาอาศัย และ
ที่สําคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการ
บริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปนการเพิ่มรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย
เทศบาลตํ าบลเสนางคนิ คม ได เ ห็ น ความสํ าคั ญของการส งเสริ มการดํ าเนิ น ชี วิ ต ตามหลั กเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งเริ่ มจากการดํ าเนิ น ชี วิ ต ในครั ว เรื อนเป น ลํ า ดั บ แรก จึ งได คั ด เลื อกประชาชนที่ ป ฏิ บั ติ ต นตามปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใชทรัพยากรน้ําและตนทุนในการใชจายลงได และสามารถนําผลิตผลที่เหลือ
จากการบริโภคไปเพิ่มรายไดอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรทีม่ ีการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแลง
ใหสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุนและสถานการณที่เกี่ยวของเพื่อเปนตัวอยาง ตลอดจนสามารถถายทอดความรู
เพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอื่นทดแทนอยางยั่งยืน จึงไดจัดทํา
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแตงตั้งใหเปนวิทยากร ในการบรรยาย
ใหความรูแกเกษตรกรและผูที่สนใจ อีกทั้งยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย
3.วัตถุประสงค
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร เพื่อ
ถายทอดความรูใหแกผูอื่น
4. สถานที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
5. วิธีดําเนินการ
คัดเลือกบุคคล /ประชาชน ที่ไดดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
6.ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561 -2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
9. ตัวชี้วัด.
จํานวนประชาชน/บุคคล ผูไดรับคัดเลือก
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10. ผลลัพธ
บุคคลผูไดรับคัดเลือก จะเปนแบบอยางใหบุคคล/ประชาชนในชุมชน เพื่อดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต

2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”ิ
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่เอื้อให เกิดการทุจริต
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรให
กลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการ
ดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่ง สําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น เทศบาลตําบลเสนางคนิคม จึงไดจัดทํามาตรการ“จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”ที่กําหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตยสุจริตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ขึ้นเพื่อ
เป น การพั ฒ นาวิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานภายในองค ก รที่ จ ะนํ า ไปสู ก ารยกระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการ
ดําเนินงานใหสูงขึ้น
3.วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ
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7.ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561 -2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูร ับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ

2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการที่ 1
1.ชื่อโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
2.หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม เนื่องจากเห็นความสําคัญของการ
ตรวจสอบที่จะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช.,สตง.,จังหวัด,อําเภอ)เทศบาล
ตําบลเสนางคนิคม ยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบภายในทําหนาที่
ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการการ
ใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจํา ป ไดมอบหมายให
หนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาที่ใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก เจาหนาที่ของสํานักงานการ
ตรวจเงิ นแผ นดิน กรณี ไดรั บขอทักทวงให หัว หนาหนว ยงานผู เบิก/หัว หนาหนว ยงานคลั งปฏิ บัติต ามขอทักท ว ง
โดยเร็ว อยางชาไมเกิน 4 5 วันนับจากวันที่ไดรับแจขอทักทวง กรณีที่ชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง.แลว แตสตง.
ยืนยันวายังไมมีเหตุผลที่จะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จ
สิ้นภายใน 4 5 วัน นับจากวันที่ไดรับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2 5 4 8 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและ
ดําเนินการทางวินัย ฝายนิติการและดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไป
ตามระเบียบกฎหมายโดยเคร งครัด เที่ยงธรรม ไม เลื อกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร องเรียนกลาวหาบุคลากรที่ปฏิบั ติ
ราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด
ที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม เพื่อความโปรงใส
และปองกัน การทุจริต
3.วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3.2 เพื่อความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
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4.เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร
5.พื้นที่ดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6.วิธีดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งานใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเสนางคนิคมและปฏิบัติตามขอทักทวงฯตามระเบียบ ภายในกําหนด
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูร ับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10 . ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 เทศบาลตําบลเสนางคนิคมมีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
10.2 เทศบาลตําบลเสนางคนิคมมีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
โครงการที่ 2
1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”
2.หลักการและเหตุผล
กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของการทุจริตจะ
เกี่ยวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพื่อใหนักการเมือง
ทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการตางๆ อย างโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงานทั้งสํานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
เปนองคกรที่มีหนาที่สําคัญ
ดังนั้น เทศบาลตําบลเสนางคนิคมจึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อ
สงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมสนับ สนุน กลไกการตรวจสอบจากหน วยงานภาครัฐและองค กรอิส ระที่ มีหน าที่ต รวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
4.เปาหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม จากหนวยงานภาครัฐ
และองคกรอิสระ อยางมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม

43

6. วิธีดําเนินการ
ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
- การรั บ การตรวจจากคณะทํ างานตรวจประเมิ น มาตรฐานการปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป หรื อ
คณะทํางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูร ับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เทศบาลตําบลเสนางคนิ คม ให ความรว มมื อในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิ บั ติ ราชการของ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม จากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระ

2.5.3 ดํ า เนิ น การให มี เ จ า หน า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามกฎหมาย กรณี มี เรื่ อ ง
รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกข”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยเทศบาลตําบลเสนางคนิคม มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
โดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแสเสนอขอคิดเห็นซึ่งสามารถยื่นคํารองเรียนผาน
ชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับ
เรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงได
แตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําเทศบาลตําบลเสนางคนิคม รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการ
เรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ขึ้น เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจ ง
เรื่องรองเรียนตางๆเจาหนาที่รับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน
3.วัตถุประสงค
3.1 เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผรู ับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ
3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกข และมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องรองเรียนรองทุกข
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6.วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
6.2 จัดทําคูม ือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
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6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปราง
ใสและเปนธรรม
6.4 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลเสนาง
คนิ คม ให ผู รับ บริ การ ผูมีส ว นได เ สีย คู สัญญา ประชาชนทั่ วไป หน ว ยงานภายนอกตลอดจนบุ คลากรภายใน
หนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8.งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9.ผูร ับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบล
เสนางคนิคม ตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของเทศบาล 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของอยางถูกตอง
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มิติที่ 3
การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.1 จัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของ อปท.ในทุก
ขั้นตอน
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ

1.โครงการ : กิจกรรมจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของทางราชการ
2. หลักการและเหตุผล
อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ. 2540 มาตรา 14 และ
มาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนไดตรวจดูได และเพื่อใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติดังกลาว เทศบาลตําบลเสนางคนิคมจึงจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของทางราชการใหประชาชนได
ตรวจดู ซึ่งถือวาเปนการตรวจสอบหนวยงานของรัฐโดยประชาชนอีกชองทางหนึ่ง
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารของทางราชการไวใหประชาชนไดตรวจดู คนควา และศึกษา ตลอดจน
เผยแพรของมูลขาวสารของทางราชการ
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ
4. เปาหมาย
ประชาชนเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
5.พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6.วิธีดําเนินการ
6.1 ดําเนินการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6.2 จัดเตรียมแบบฟอรม คํารองสําหรับขอตรวจดูขอมูลขาวสารของทางราชการ
6.3 จัดเตรียมสถานที่ โตะ ตูเก็บเอกสาร
7.ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8.งบประมาณในการดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9.ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ
ขาราชการฯ
10.2 มีเครือ่ งมือจากภายนอก และประชาชนที่กํากับความประพฤติของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขาราชการ ลูกจางใหเกิดความโปรงใส มีมาตรฐาน
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3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการบริหารงานงบประมาณ การเงิน
การจัดหา การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎขอบังคับ ที่กําหยดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเผยแพรใหประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได
1. โครงการ :กิจกรรม เผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสิน
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานภาครัฐจําเปนตองมีความโปรงใส เปดเผย โดยเฉพาะตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสารของ
ทางราชการใหประชาชนไดทราบและสามารถเขาตรวจดู รวมทั้งการสอบถามไปยังหนวยงานของรัฐได ทั้งนี้การ
เปดเผยขอมูลขาวสารทางการเงิน การคลัง และการพัสดุ รวมทั้งทรัพยสินของทางราชการถือเปนอีกแนวทางหนึ่ง
ในการแสดงความนาเชื่อถือ ความโปรงใส และความศรัทธาของประชาชนตอหนวยงานรัฐ
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารทางดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสิน
4. เปาหมาย
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6. วิธีดําเนินการ
จัดเผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการเกี่ยวกับงบประมาณรายจายประจํา ป รายการบัญชีรายรับ
รายจายขอมูลการจัดซื้อจัดจาง การจัดการพัสดุ โดยประชาสัมพันธผานเสียงตามสายของหมูบาน การติดประกาศ
ในหมูบานและที่ทําการเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนเทศบาลตํ า บลเสนางคนิ ค มได รั บ ทราบข อ มู ล ข า วสารของทางราชการ และมี โ อกาสได
ตรวจสอบผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม กอใหเกิดความโปรงใส

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลจาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชน
กับการมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน
1. โครงการ : โครงการจัดทําวารสารเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
2. หลักการและเหตุผล
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 56 และมาตรา 287
วรรคสาม กําหนดใหบุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานการ
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ดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณการใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป เพื่อใหประชาชน
มีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประกอบกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 กําหนดใหหนวยงาน
รัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของทางราชการใหประชาชนเขาตรวจดูได โดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ไดใหความหมายของ “ขอมูลขาวสาร” หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายใหรู
เรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใดๆ ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผาน
วิธีการใดๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟมรายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม
การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได
เพื่อเปนการดําเนินการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา56 และ
มาตรา 287 วรรคสาม ประกอบกับตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และเพื่อ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ผลการดําเนินงาน กิจกรรม โครงการตางๆ ของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ให
ประชาชนได รั บ ทราบโดยทั่ ว กั น เทศบาลตํ าบลเสนางคนิ คม จึ งจั ด ทํ าโครงการจั ด ทํ าวารสารเทศบาลตํ าบล
เสนางคนิคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และการบริการสาธารณะที่อยูในอํานาจหนาทีข่ ององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและของรัฐ ใหประชาชนไดรับทราบ
2. เพื่อเปนการเผยแพรผลการดําเนินงาน กิจกรรม โครงการตางๆ ของเทศบาลตําบลเสนางคนิคมให
ประชาชนไดรับทราบอยางกวางขวาง
3. เพื่ อเป นการเสริ มสร างความเขมแข็ งของชุมชน และเผยแพรความคิ ด เห็ นความต องการของ
ประชาชน
ในทองถิ่น ในดานการบริหาร การพัฒนา และตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
4. เพื่อเป นสื่อกลางในการเสริมสรางความใกลชิด ระหว างเทศบาลตํ าบลเสนางคนิคมกับประชาชน
และรับฟงขอคิดเห็นตางๆ ของประชาชน
4. เปาหมาย
เผยแพร วารสารไปยั งหน ว ยงานราชการอื่น ๆ กํ านัน ผูใหญ บาน และประธานชุมชนทุ กชุมชน เพื่ อ
ประชาสัมพัน ธขอมู ลข าวสาร ผลการดําเนิ นงาน กิ จกรรม โครงการต างๆ ของเทศบาลตําบลเสนางคนิคมให
ประชาชนไดรับทราบอยางกวางขวาง
5. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําวารสาร
3. ประชาสัมพันธโครงการไปยังทุกสํานักทุกกอง
4. แสดงความจํานงสงบทความ ขอมูล ภาพถาย กิจกรรม โครงการ
5. ดําเนินงานจัดทําวารสาร
6. สงวารสารเผยแพรไปยังหนวยงานอื่นๆ กํานัน ผูใหญบาน และประธานชุมชนทุกชุมชน เพื่อเผยแพร
ใหประชาชนไดรับทราบ รวมทั้งเผยแพรในงานนิทรรศการตางๆ
7. สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการฯ
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6. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ2561-2564)
7. สถานที่ดําเนินการ
งานประชาสัมพันธเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
8. งบประมาณ
20,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานประชาสัมพันธสํานักปลัดเทศบาลเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร และการบริการสาธารณะของเทศบาลฯ ที่เปนปจจุบัน
2. ประชาชนไดรับทราบถึงกิจกรรม และผลงานกาวหนาของเทศบาลฯ ทําใหเกิดความรูสึก
รักในทองถิ่นของตนเอง และใหความรวมมือกับเทศบาลฯ ดียิ่งขึ้น
3. ชุมชนมีความเขมแข็งดานการบริหาร การพัฒนา และตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
4. เกิดความใกลชิดและความสัมพันธอันดีระหวางเทศบาลกับประชาชน

3.2 การรับฟงความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน าที่ของ
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น โดยเฉพาะการดํ า เนิ น กิ จ การที่ จ ะมี ผ ลกระทบต อ ความเป น อยู แ ละ
สุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น
1.ชื่อโครงการ :โครงการประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-2564)
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องดวยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2 4 9 6 แกไขถึงฉบับที่ 1 3 มาตรา 5 0 การปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํา
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
มาตรา ๑๖ (๑) กําหนดใหเทศบาล เมืองพัทยาและองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ซึ่งมี
ลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความ
ตอเนื่อง และเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสี่ป โดยจะนําไปสูกระบวนการการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจํ า ป ข ององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท องถิ่ น สี่ ป ขององค กรปกครองส ว นท องถิ่ น มี
ความสําคัญ ตองสะทอนความตองการของประชาชนในรูปแบบแผนงานโครงการหรือกิจกรรมตางๆ โดยผาน
กระบวนการมี สวนรว มของประชาชนหนว ยงานของรัฐ ภาคเอกชนและองค กรตางๆ ที่เ กี่ยวของในพื้น ที่ เพื่ อ
ขับเคลื่อนการประสานแผนงานและงบประมาณในทุกดาน ลดความซ้ําซอนในการนําไปปฏิบัติ และสอดรับแผน
ยุ ทธศาสตร ก ารพั ฒ นาประเทศ กลุ ม จั งหวั ด และจั งหวั ด เพื่ อให ส ามารถนํ า ไปใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการจั ด ทํ า
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งบประมาณรายจายและใหเกิดประโยชนตอประชาชนอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและตาม
หนังสือจังหวัดอํานาจเจริญ ที่ อจ 0032/1442 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณ
และดําเนินการขับเคลื่อนโครงการอํานาจเจริญ คนดี สุขภาพดี รายไดดี สูเมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง ไดขอความรวมมือจากเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบลทุกแหง สนับสนุนงบประมาณและ
ดําเนินการขับเคลื่อนโครงการดังกลาว จํานวน 200,000 บาท และหนังสือสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น
อําเภอเสนางคนิคม ที่ อจ 00 23.11 /ว0 66 ลงวันที่ 3 มีนาคม 25 60 เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตจังหวัดอํานาจเจริญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2 5 6 0 โดยใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตรวจสอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณที่จะดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต ในป งบประมาณ พ.ศ.2 5 6 0 ทั้ ง งบประมาณที่ ได รั บ การจั ด สรร งบประมาณปกติ ของหน ว ยงานหรื อ
งบประมาณจากแหลงอื่นๆ พรอมรายงานผลการดําเนินงานนั้น เนื่องจากแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖
4 ) ของเทศบาลตํ าบลเสนางคนิคม ไมมีโครงการอุ ดหนุน จังหวั ดอํานาจเจริญตามโครงการอํานาจเจริ ญ คนดี
สุขภาพดี รายไดดี สูเมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณที่จะ
ดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต และโครงการในการบริหารงานในดานตางๆ ของเทศบาล
ตําบลเสนางคนิคม
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นบรรลุวัตถุประสงค มีประสิทธิภาพเทศบาลตําบลเส
นางคนิคม จึงไดจัดทําโครงการประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่
1/2560 ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-2564)
3.2 เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอประเด็นปญหาและความตองการตามบริบท
3.3 เพื่อใหการจัดบริการสาธารณะเปนไปตามกรอบอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.4 เพื่อการบริหารของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย
4. วิธีดําเนินการ
4.1 จัดทําโครงการเสนอผูบริหารทองถิ่นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
4 .2 คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น จั ด ทํ า ร า งแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น 4 ป
(พ.ศ.2561-2564) พรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
๔.๓ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชุมประชาคมทองถิ่น พิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป
(พ.ศ.2561-2564) เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
4.4 ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.256 1-2564) และ
รายงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.6 การนําแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.25 61 -25 64 ) ไปใชในการจัดทํางบประมาณและประสาน
แผนงานโครงการ
5.เปาหมาย
ประชาคมระดับตําบลประกอบดวย ประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลตําบลเสนางคนิคม จํานวน 7
หมูบานจํานวน 1,896 ครัวเรือน อัตราสวนรอยละ 5 จํานวน 94 คนและสัดสวนที่กําหนด จํานวน 22 คน
พรอมดวยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเสนางคนิคม จํานวน 19 คน รวมทั้งสิ้น 135 คน
6.ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป ปงบประมาณ 2561-2564)
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7. สถานที่ดําเนินการ
7.๑ หองประชุมเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
8. หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ
- สํานักปลัด เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
9. งบประมาณ
25,000บาท
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1 0 .1 สามารถนํ า แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น 4 ป (พ.ศ.2 5 6 1 -2 5 6 4 ) ไปใช เ ป น กรอบในการจั ด ทํ า
งบประมาณ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
10.2 ประชาชนเขารวมประชาคมหมูบานไมนอยกวารอยละ ๖๐ ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมด
10.3 ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ
11. การติดตามและประเมินผล
11 .1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นอยางนอยปละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและ
เดือนตุลาคมของทุกป

3.2.2 มีชอ งทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก
1. โครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลเสนางคนิคมเปนหนวยงานของรัฐที่ใหบริการสาธารณะแกประชาชนในพื้นที่ตามอํานาจ
หนาที่ ในการบําบัดทุกข บํารุงสุข การจัดบริการสาธารณะในดานตางๆใหเกิดความทั่วถึงเสมอภาค ในบางครั้ง
ประชาชนอาจมีความเดือดรอนในเรื่องของการไมไดรับความเปนธรรมจากเอกชน หรือแมกระทั่งหนวยงานของรัฐ
เอง ดังนั้นการดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองเรียน รองทุกขจึงเปนชองทางหนึ่งในการชวยเหลือแบงเบาบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชนยามทุกขรอน
3.วัตถุประสงค
3.1 เพื่อบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตนใหประชาชนในพื้นที่อยางทันทวงที
3.2 เพื่อประนีประนอมขอพิพาทในพื้นที่อยางเขาถึง เขาใจ
4.เปาหมาย
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
5.พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6.วิธีดําเนินการ
6.1 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางการรองทุกข รองเรียน
6.2 มอบหมายเจาหนาที่ใหดําเนินการรับเรื่องราวรองทุกข รองเรียน
6.3นําเรื่องนําเสนอผูบริหารทองถิ่น
7.ระยะเวลาดําเนินการ
4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
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8. งบประมาณในการดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9.ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนมีชองทางในการรองเรียน รองทุกขในพื้นที่
10.2 สามารถประนีประนอมไดอยางเขาใจบริบทของชุมชนทองถิ่น

3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูร อ งเรียน/รองทุกขไดทราบถึงการ
ไดรับเรื่องระยะเวลาและผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
1. โครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตําบลเสนางคนิคมเปนหนวยงานของรัฐที่ใหบริการสาธารณะแกประชาชนในพื้นที่ตามอํานาจ
หนาที่ ในการบําบัดทุกข บํารุงสุข การจัดบริการสาธารณะในดานตางๆใหเกิดความทั่วถึงเสมอภาค ในบางครั้ง
ประชาชนอาจมีความเดือดรอนในเรื่องของการไมไดรับความเปนธรรมจากเอกชน หรือแมกระทั่งหนวยงานของรัฐ
เอง ดังนั้นการดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองเรียน รองทุกขจึงเปนชองทางหนึ่งในการชวยเหลือแบงเบาบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชนยามทุกขรอน
3.วัตถุประสงค
3.1 เพื่อบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตนใหประชาชนในพื้นที่อยางทันทวงที
3.2 เพื่อประนีประนอมขอพิพาทในพื้นที่อยางเขาถึง เขาใจ
4.เปาหมาย
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
5.พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6.วิธีดําเนินการ
6.1 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางการรองทุกข รองเรียน
6.2 มอบหมายเจาหนาที่ใหดําเนินการรับเรื่องราวรองทุกข รองเรียน
6.3นําเรื่องนําเสนอผูบริหารทองถิ่น
7.ระยะเวลาดําเนินการ
4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณในการดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9.ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนมีชองทางในการรองเรียน รองทุกขในพื้นที่
10.2 สามารถประนีประนอมไดอยางเขาใจบริบทของชุมชนทองถิ่น
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3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสว นรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดทํางบประมาณ
1.ชื่อโครงการ :โครงการประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-2564)
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องดวยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2 4 9 6 แกไขถึงฉบับที่ 1 3 มาตรา 5 0 การปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํา
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกอ งคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
มาตรา ๑๖ (๑) กําหนดใหเทศบาล เมืองพัทยาและองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ซึ่งมี
ลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความ
ตอเนื่อง และเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสี่ป โดยจะนําไปสูกระบวนการการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจํ า ป ข ององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท องถิ่ น สี่ ป ขององค กรปกครองส ว นท องถิ่ น มี
ความสําคัญ ตองสะทอนความตองการของประชาชนในรูปแบบแผนงานโครงการหรือกิจกรรมต างๆ โดยผาน
กระบวนการมี สวนรว มของประชาชนหนว ยงานของรัฐ ภาคเอกชนและองค กรตางๆ ที่เ กี่ยวของในพื้น ที่ เพื่ อ
ขับเคลื่อนการประสานแผนงานและงบประมาณในทุกดาน ลดความซ้ําซอนในการนําไปปฏิบัติ และสอดรับแผน
ยุ ทธศาสตร ก ารพั ฒ นาประเทศ กลุ ม จั งหวั ด และจั งหวั ด เพื่ อให ส ามารถนํ า ไปใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการจั ด ทํ า
งบประมาณรายจายและใหเกิดประโยชนตอประชาชนอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและตาม
หนังสือจังหวัดอํานาจเจริญ ที่ อจ 0032/1442 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณ
และดําเนินการขับเคลื่อนโครงการอํานาจเจริญ คนดี สุขภาพดี รายไดดี สูเมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง ไดขอความรวมมือจากเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบลทุกแหง สนับสนุนงบประมาณและ
ดําเนินการขับเคลื่อนโครงการดังกลาว จํานวน 200,000 บาท และหนังสือสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น
อําเภอเสนางคนิคม ที่ อจ 00 23.11 /ว0 66 ลงวันที่ 3 มีนาคม 25 60 เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตจังหวัดอํานาจเจริญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2 5 6 0 โดยใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตรวจสอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณที่จะดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต ในป งบประมาณ พ.ศ.2 5 6 0 ทั้ ง งบประมาณที่ ได รั บ การจั ด สรร งบประมาณปกติ ของหน ว ยงานหรื อ
งบประมาณจากแหลงอื่นๆ พรอมรายงานผลการดําเนินงานนั้น เนื่องจากแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖
4 ) ของเทศบาลตํ าบลเสนางคนิคม ไมมีโครงการอุ ดหนุน จังหวั ดอํานาจเจริญตามโครงการอํานาจเจริ ญ คนดี
สุขภาพดี รายไดดี สูเมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณที่จะ
ดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต และโครงการในการบริหารงานในดานตางๆ ของเทศบาล
ตําบลเสนางคนิคม
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นบรรลุวัตถุประสงค มีประสิทธิภาพเทศบาลตําบล
เสนางคนิคม จึงไดจัดทําโครงการประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-2564) ขึ้น
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3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561-2564)
3.2 เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอประเด็นปญหาและความตองการตามบริบท
3.3 เพื่อใหการจัดบริการสาธารณะเปนไปตามกรอบอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.4 เพื่อการบริหารของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย
4. วิธีดําเนินการ
4.1 จัดทําโครงการเสนอผูบริหารทองถิ่นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ
4 .2 คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น จั ด ทํ า ร า งแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น 4 ป
(พ.ศ.2561-2564) พรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
๔.๓ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชุมประชาคมทองถิ่น พิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป
(พ.ศ.2561-2564) เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
4.4 ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.256 1-2564) และ
รายงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.6 การนําแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.25 61 -25 64 ) ไปใชในการจัดทํางบประมาณและประสาน
แผนงานโครงการ
5.เปาหมาย
ประชาคมระดับตําบลประกอบดวย ประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลตําบลเสนางคนิคม จํานวน 7
หมูบานจํานวน 1,896 ครัวเรือน อัตราสวนรอยละ 5 จํานวน 94 คนและสัดสวนที่กําหนด จํานวน 22 คน
พรอมดวยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเสนางคนิคม จํานวน 19 คน รวมทั้งสิ้น 135 คน
6.ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป ปงบประมาณ 2561-2564)
7. สถานที่ดําเนินการ
7.๑ หองประชุมเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
8. หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ
- สํานักปลัด เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
9. งบประมาณ
25,000บาท
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1 0 .1 สามารถนํ า แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น 4 ป (พ.ศ.2 5 6 1 -2 5 6 4 ) ไปใช เ ป น กรอบในการจั ด ทํ า
งบประมาณ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
10.2 ประชาชนเขารวมประชาคมหมูบานไมนอยกวารอยละ ๖๐ ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมด
10.3 ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ
11. การติดตามและประเมินผล
11 .1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นอยางนอยปละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและ
เดือนตุลาคมของทุกป
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3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสว นรวมในการจัดหาพัสดุ
1.ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตัง้ ตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อ- จัดจาง
2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามทีเ่ ทศบาลตําบลเสนางคนิคม ไดดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดานการ
จัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรอบปงบประมาณและสงเสริมใหภาคประชาชน(ประชาคม)ใหมี
สวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
3.วัตถุประสงค
เพื่อเปนกลไกภาคประชาชน(โดยวิธีผานการประชาคม)ในการมีสว นรวมกับเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
อยางแข็งขันสําหรั บการทํางานของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ไดมีกฎหมายระเบียบขอบั งคับกําหนดใหภาค
ประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน(โดยวิธีผานการประชาคม)ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการ
ปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลเสนางคนิคม นั่นคือไดทําหนาที่อยางถูกตอง
4.เปาหมาย
ตัวแทนประชาคมหมูบ านทั้ง 7 หมูบาน
5.วิธีการดําเนินการ
5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน(โดยผานการประชาคม)ใหมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
อยางแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ไดมีกฎหมายระเบียบขอบังคับกําหนดใหภาค
ประชาชน(ตัวแทนประชาคม)ตองไปมีสวนเกี่ยวของกับเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ในหลายๆสวน เชนใหตัวแทน
ประชาคมมี ส ว นร ว มเป น กรรมการตามระเบี ย บฯว าด ว ยการพั ส ดุ เช น เป น กรรมการเป ด ซองสอบราคา เป น
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เปนกรรมการตรวจการจางฯลฯ
5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูค วามเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุเพื่อเรียนรูทํา
ความเขาใจระเบียบตางๆจะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง
6.ระยะเวลาการดําเนินการ
4ป (ปงบประมาณ 2561- 2564)
7.งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8.ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลังกองคลังเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 ภาคประชาชนมี ส ว นร ว มในการดํ า เนิ น งานและตรวจสอบการดํ าเนิ น งานของเทศบาลตํ า บล
เสนางคนิคม
9.2ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิหน าที่และบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานทองถิ่นของตนเอง
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3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสว นรวมตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1.ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตัง้ ตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง
2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามทีเ่ ทศบาลตําบลเสนางคนิคม ไดดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดานการ
จัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรอบปงบประมาณและสงเสริมใหภาคประชาชน(ประชาคม)ใหมี
สวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
3.วัตถุประสงค
เพื่อเปนกลไกภาคประชาชน(โดยวิธีผานการประชาคม)ในการมีสว นรวมกับเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
อยางแข็งขันสําหรั บการทํางานของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ไดมีกฎหมายระเบียบขอบั งคับกําหนดใหภาค
ประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน(โดยวิธีผานการประชาคม)ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการ
ปองกันการทุจริตในเทศบาลตําบลเสนางคนิคม นั่นคือไดทําหนาที่อยางถูกตอง
4.เปาหมาย
ตัวแทนประชาคมหมูบ านทั้ง 7 หมูบาน
5.วิธีการดําเนินการ
5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน(โดยผานการประชาคม)ใหมีสวนรวมกับเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
อยางแข็งขันสําหรับการทํางานของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ไดมีกฎหมายระเบียบขอบังคับกําหนดใหภาค
ประชาชน(ตัวแทนประชาคม)ตองไปมีสวนเกี่ยวของกับเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ในหลายๆสวน เชนใหตัวแทน
ประชาคมมี ส ว นร ว มเป น กรรมการตามระเบี ย บฯว าด ว ยการพั ส ดุ เช น เป น กรรมการเป ด ซองสอบราคา เป น
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เปนกรรมการตรวจการจางฯลฯ
5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูค วามเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุเพื่อเรียนรูทํา
ความเขาใจระเบียบตางๆจะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง
6.ระยะเวลาการดําเนินการ
4ป (ปงบประมาณ 2561- 2564)
7.งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8.ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลังกองคลังเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 ภาคประชาชนมี ส ว นร ว มในการดํ า เนิ น งานและตรวจสอบการดํ าเนิ น งานของเทศบาลตํ า บล
เสนางคนิคม
9.2ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิหน าที่และบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานทองถิ่นของตนเอง
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มิติที่ 4
การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานควบคุมภายใน ตามคณะกรรมการตรวจเงินแผน
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผกู ํากับดูแล

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมจัดทําและรายงานการจัดทําระบบการควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบีย บคณะกรรมการตรวจเงิน แผน ดิน วาดว ยการกํ า หนดมาตรฐานการควบคุ มภายใน พ.ศ.
2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูและ
และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ
ดังนั้นเพื่อใหการปฏิบัติถูกตองเปนไปตามระเบียบฯกําหนด เทศบาลตําบลเสนางคนิคมจึงจัดทํา และ
รายงานผลการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนดเปนประจําทุกป
3.วัตถุประสงค
3.1เพื่อใหองคกรมีระบบการควบคุมภายในที่ดีปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตอการปฏิบัติงาน
3.2 เพื่อสรุปผลและรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูกํากับดูแลไดตรวจสอบ
4. เปาหมาย
สวนราชการทุกกอง/สวน/ฝาย/งาน ของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
5.พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6.วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกรและระดับหนวยงานยอย
6.2 คณะกรรมการดําเนินการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกรและหนวยงานยอย
6.3 จัดทํารายงาน
6.4 นําเสนอผูบริหาร และจัดสงใหกับผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
7.ระยะเวลาดําเนินการ
4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8.งบประมาณในการดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9.ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยตรวจสอบภายในเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานราชการ
10.2 เพื่อใหหนวยงานกลาง (คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และ ผูกํากับดูแล) ไดตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
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โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลเสนางค
นิคมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดและความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น การตรวจสอบภายในถือเปนเครื่องมือสําหรับการปฏิบัติราชการอยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ
และกฎหมายที่กําหนด ทั้งนี้ผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานได
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนเครื่องมือในการปฏิบตั ิราชการของเทศบาลตําบลเสนางคนิคมเกี่ยวของ
3.2 เพือ่ ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานภาครัฐ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้ง
การบริหารงานดานอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใช
ทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
6.3 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คํา สั่งที่ทางราชการ
กําหนดเพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย
6.4 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ลดความเสียหาย และความเสี่ยงตอการดําเนินการที่ผิดระเบียบของทางราชการ
10.2 หนวยงานใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา ประหยัด
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในโดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยงและรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผกู ํากับดูแล
โครงการที่ 1
1.โครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (หนวยงานยอย)
2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปน
ในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ใน
อดีตที่ผา นมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐไดมีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปน
เรื่องๆไปซึ่ง อาจอยูในรูปของกฎหมายระเบียบระบบบัญชีหนังสือสั่งการและหนังสือตอบขอหารือตางๆโดยสวน
ใหญจะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่ทางราชการ
กําหนดไวซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอื่นๆนอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงานจึงไมสามารถ
สะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน วยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป นระบบการ
ควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆวามีการดําเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน
อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุสวนหนึ่ง
อาจเกิด จากการกําหนดหน าที่ และมอบหมายงานในหน วยงานไมเ หมาะสม การมอบหมายการปฏิบั ติงานทั้ ง
กระบวนการให บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวการควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม มีประสิทธิภาพ
เพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน วยงานที่กําหนดขึ้นและ
พัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ
เทศบาลเทศบาลเสนางคนิคมพิ จารณาแลว เห็ นว าเพื่ อใหองค กรมีแนวทางในการกํ าหนดระบบการ
ควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ เทศบาลเทศบาลเสนางคนิคมขึ้น
3.วัตถุประสงค
3.1เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยาง
ประหยัดและคุมคาโดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงิน
หรือดานอื่นๆที่อาจมีขึ้น
3.2เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือไดสรางความมั่นใจแกผูบริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
3.3เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบายกฎหมายเงื่อนไขสัญญาขอตกลงระเบียบขอบังคับตางๆของ
หนวยงานอยางถูกตองและครบถวน
4.เปาหมาย
เพื่อใหการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลเสนางคนิคมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหนวยงานอีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่ง
จะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค
5.วิธีดําเนินการ
5.1แต งตั้ งคณะทํ างานติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ มภายในตามระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6
5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการปฏิบัติตาม
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ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและตามแผนพัฒนา เทศบาลเทศบาลเสนางคนิคม
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯเพื่อสรุปขอมูล
5.4 รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านความคิ ด เห็ น และอุ ป สรรคต า งๆให น ายกเทศมนตรี เ ทศบาลตํ า บล
เสนางคนิคมทราบ
6.สถานที/่ ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณพ.ศ.2561–2564)
7.หนวยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สํานักของ เทศบาลเทศบาลเสนางคนิคม
8.งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
2.การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพประหยัดและคุมคา
3.มีขอ มูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือไดสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ
4.การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูใ นกรอบของกฎหมายระเบียบขอบังคับที่วางไว
5.เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานขอ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายในไดดําเนินการแกไข
10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
โครงการที่ 2
1.ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เทศบาลเทศบาลเสนางคนิคม (ระดับองคกร)
2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ.2544
กําหนดใหเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช มาตรฐานการ
ควบคุ มภายในเป น แนวทางหรือเครื่ องมื อในการบริ หารจัด การความเสี่ย งที่เ กิ ดจากการดําเนิน กิ จกรรม หรื อ
โครงการตางๆของหนวยรับตรวจและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความ
มั่นใจอยางสมเหตุสมผล วาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน ดาน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน และการใชทรัพยากรซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย สิน การ
ปองกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหายการรั่วไหลการสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน วยรับตรวจดานความ
เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและดานการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การ
ดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในเพื่อนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดว าจะมีและจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อปองกันหรือลดความเสียหายความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและใหสามารถบรรลุ
ตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายในจึงไดกําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
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3.วัตถุประสงค
3.1เพื่อใหส วนราชการที่ รับ ผิดชอบจั ดทําและนําแผนการปรับ ปรุงหรือบริห ารจัดการความเสี่ย งไป
ดําเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยงในการปองกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหายการรั่วไหลการสิ้นเปลือง
หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ
3.2เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของสวนราชการที่รับผิดชอบและรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด
3.3เพื่อเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
4.เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสวนราชการของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
5.พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6.วิธีดําเนินการ
6.1 ประธานคณะกรรมการติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในเทศบาลตํ า บลเสนางคนิ ค ม
(ระดับองคกร) จัดสงรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน(แบบปอ.3 ) ใหทุกสวนราชการไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในสวนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป
6.2 หัวหนาสวนราชการของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนดและรายงานผลการดําเนินการตอที่ประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ(ระดับสวนยอย)
6.3 หัวหนาสวนราชการของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม รายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน(แบบปอ.3)พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6.4คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ประชุมพิจารณา
และประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต ละสวนราชการว ามีความเพียงพอหรือไมหรือ
จะตองดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป
6.5รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครัง้ ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ
7.ระยะเวลาดําเนินการ
ทุกปงบประมาณ
8.งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9.ผูร ับผิดชอบโครงการ
หนวยตรวจสอบภายในเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1 สวนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
2 การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต อคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกํากับ
ดูแลภายในเวลาที่กําหนด
4 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช องทางที่
สามารถแนินการได
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4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ชองทางที่สามารถดําเนินการได
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับดูแล การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แตงตั้งการโอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
๑.ชื่อโครงการ: กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ
๒.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี
วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกตองประชาชนหรือผูรับบริการเกิดความพึง
พอใจสรางความสะดวกใหกับประชาชนมากที่สุดถูกตองทั้งระเบียบ กฎหมาย ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการ
ดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิด
ความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชั่นมีการทํางานมีกระบวนการที่โปรงใสสามารถตรวจสอบได รายงานการจาก
หนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังที่เปดเผยขอมูลอื่นตอประชาชน
๓.วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได
๓.๒ การใชงบประมาณอยางคุมคา
๓.๓ ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ
3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการ
ทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกตองได
4. เปาหมาย/ ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคมอําเภเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ
๖.วิธีดําเนินการ
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไข
เพิ่มเติมโดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลเสนางคนิคมภายในเกาสิบวัน นับแตวันสิ้น
ป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดเพื่อนําเสนอผูบริหาร
ทองถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ ทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลังเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
-มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
-มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
-มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่หรือผูรับบริการ
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4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบกํากับดูแลการบริหารงบประมาณการรับ -จายเงิน
การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ
1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน
2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตํ า บลเสนางคนิ ค ม เห็ น ถึ ง ประโยชน จ ากแนวคิ ด การบริ ห ารราชการแบบมี ส ว นร ว มตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน(ฉบับที่5 )พ.ศ.2545 พระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ.2 5 4 6 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย
(พ.ศ.25 56 –25 61 ) เทศบาลตําบลเสนางคนิคม จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนโดยการ
กําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผาน
ชองทางหรือกลไกในการร วมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ างของเทศบาลทุกขั้นตอน ซึ่ง
หมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็นไดเรียนรูการบริหาร
ราชการแบบมี ส ว นร ว มหรื อการบริ ห ารราชการในระบบเป ด จากการปฏิ บั ติ จ ริ ง เทศบาลตํ าบลเสนางคนิ ค ม
สามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากขึ้นเพื่อกระตุนการปรับเปลี่ยนสู
การบริหารราชการที่เปดเผยโปรงใสเนนการมีสวนรวมของประชาชนและพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการและ
เพื่อประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ
3.วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสว นรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
3.2 เพือ่ ปองกันการทุจริตในดานที่เกี่ยวของกับงบประมาณของเทศบาลใหเกิดการพัฒนาไดอยางคุม คา
4.เปาหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นทีเ่ ทศบาลตําบลเสนางคนิคม
5.พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6.วิธีดําเนินการ
6.1คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคมเพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
6.2จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.253 5แกไขเพิ่มเติมพ.ศ.255 3มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทนชุมชน
เขารวมเปนกรรมการเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวมตรวจสอบเพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางซื่อตรงโปรงใสโดยตัวแทนชุมชนไมตอ งรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย
6.3จัดประชุมใหความรูค วามเขาใจแกคณะกรรมการเมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้งเพื่อใหเจาหนาที่และ
ตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยางละเอียดและถูกตอง
7.ระยะเวลาดําเนินการ
4ป (ปงบประมาณพ.ศ.2561–2564)
8.งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9.ผูร ับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10. ผลลัพธ
การจัดซื้อจัดจางของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม มีความโปรงใสโดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบ
และไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น
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4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสว นรวมตรวจสอบกํากับดูแลการจัดหาพัสดุ
1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน
2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตํ า บลเสนางคนิ ค ม เห็ น ถึ ง ประโยชน จ ากแนวคิ ด การบริ ห ารราชการแบบมี ส ว นร ว มตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน(ฉบับที่5 )พ.ศ.2545 พระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ.2 5 4 6 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย
(พ.ศ.25 56 –25 61 ) เทศบาลตําบลเสนางคนิคม จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนโดยการ
กําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผาน
ชองทางหรือกลไกในการร วมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ างของเทศบาลทุกขั้นตอน ซึ่ง
หมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็นไดเรียนรูการบริหาร
ราชการแบบมี ส ว นร ว มหรื อการบริ ห ารราชการในระบบเป ด จากการปฏิ บั ติ จ ริ ง เทศบาลตํ าบลเสนางคนิ ค ม
สามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากขึ้นเพื่อกระตุนการปรับเปลี่ยนสู
การบริหารราชการที่เปดเผยโปรงใสเนนการมีสวนรวมของประชาชนและพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการและ
เพื่อประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ
3.วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสว นรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
3.2 เพือ่ ปองกันการทุจริตในดานที่เกี่ยวของกับงบประมาณของเทศบาลใหเกิดการพัฒนาไดอยางคุม คา
4.เปาหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นทีเ่ ทศบาลตําบลเสนางคนิคม
5.พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6.วิธีดําเนินการ
6.1คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคมเพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข ารวมเปนคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจางไดแกกรรมการตรวจการจาง
6.2จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.253 5แกไขเพิ่มเติมพ.ศ.255 3มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทนชุมชน
เขารวมเปนกรรมการเทศบาลตําบลเสนางคนิคม ใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวมตรวจสอบเพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางซื่อตรงโปรงใสโดยตัวแทนชุมชนไมตอ งรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย
6.3จัดประชุมใหความรูค วามเขาใจแกคณะกรรมการเมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้งเพื่อใหเจาหนาที่และ
ตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยางละเอียดและถูกตอง
7.ระยะเวลาดําเนินการ
4ป (ปงบประมาณพ.ศ.2561–2564)
8.งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9.ผูร ับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10. ผลลัพธ
การจัดซื้อจัดจางของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม มีความโปรงใสโดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบ
และไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น
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4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น

4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรูค วามเขาใจในการปฏิบัติหนาที่
ใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว

1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น
2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมดวย
เหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะรับภารกิจและ
การจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่งประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่ง
ที่เทศบาลตําบลเสนางคนิคม ไดดําเนินการเพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูและทักษะดานการปกครองสวน
ทองถิ่นมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหน าที่รวมถึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆที่
เกี่ยวของกับทองถิ่นดวยเพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยาง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เทศบาลตําบลเสนางคนิคมจึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นใหเขารับการ
ฝกอบรมและศึกษาดูงานอยูเ สมอเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกรพัฒนาทองถิ่นให
ทองถิ่นมีความเจริญกาวหนา
3.วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจ
ในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาทีใ่ นการปฏิบัติงานที่ถูกตองเปนไปตามระเบียบกฎหมาย
3.2 เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่นไดอยางถูกตอง
4.เปาหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลตําบลเสนางคนิคม จํานวน 12 คน
5.พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6.วิธีการดําเนินการ
1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝ กอบรมทั้งภายในเทศบาลตําบลเสนางคนิคม และ
หนวยงานภายนอกเพื่อเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแต กรณี
2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลวดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อสงสมาชิก
สภาทองถิ่นเขารับการฝกอบรมหรือเขารวมประชุมหรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานที่รับผิดชอบ
7.ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณพ.ศ.2561–2564)
8.งบประมาณดําเนินการ
50,000 บาท
9.ผูร ับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10.ผลลัพธ
10.1 สมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูค วามเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่
10.2 สมาชิกสภาทองถิ่นไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย
11.ตัวชี้วัด
จํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นของปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคมจํานวน12 รายไดรับการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
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4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม
กระบวนการและวิธีการที่กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไวโดยไมฝก ใฝฝายใด
1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ ายบริหารเปนกลไก
สําคัญที่ใชสําหรับติดตามตรวจสอบประเมินผลการปฏิ บัติงานของฝ ายบริหารซึ่งอํานาจในการบริหารป จจุบั น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงานมีงบประมาณเป นของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ
สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต างๆขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปโดยความเรียบรอย
และถูกตองเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหเทศบาลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวน
รวม และมีประสิทธิภาพยั ง สรางความนาเชื่อถือใหกับองคกรสามารถนําไปสูความโปรงใสในเทศบาลและลดการ
ทุจริต
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝายบริหารขึ้นเพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท องถิ่นในการเปนหนวยตรวจสอบโดยให
สมาชิ กสภารว มเปน คณะกรรมการในการดํ าเนิน งานของเทศบาล เพื่ อใหการปฏิ บัติ งานโปร งใสและสามารถ
ตรวจสอบไดอีกทั้งยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได
3.วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนกลไกสําหรับตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
3.2 เพื่อใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริตสามารถตรวจสอบได
3.3 สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองมากขึ้น
4.เปาหมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเสนางคนิคม จํานวน 12 คน
5.พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6.วิธีการดําเนินงาน
6.1 จัดทําคูม ือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นใชสําหรับการประชุม
6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต างๆเชนการจัดซื้อจัดจาง
โครงการตางๆ การแปรญัตติ รางเทศบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาทองถิ่นตั้งกระทูถ ามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
7.ระยะเวลาดําเนินงาน
4 ป (ปงบประมาณพ.ศ.2561–2564)
8.งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9.ผูร ับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภาสํานักงานปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10.ผลลัพธ
10.1 สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาทหนาที่และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
10.2 การปฏิบัติงานตางๆมีความโปรงใสตรวจสอบได
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4.4 เสริมพลังการมีสว นรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อ
ตอตานการทุจริต
4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต

1.โครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชั่นโดยภาคประชาชน
2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอรรัปชั่นหมายถึงการใชตําแหนงหนาที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชน
ของพวกพองโดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรมเจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชนของสวนรวม หากใช
ตําแหนงหนาที่ที่ไดรับมอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพองก็ถือวามีการกระทําคอรรัปชั่น
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และสอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน วยงานภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อใหการบริหารราชการเป นไปอยางมี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไววางใจในการบริหารราชการ
แผนดินของรัฐบาล
3.วัตถุประสงค
สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชั่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
5.พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6.วิธีดําเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเพื่อสรางความรูค วามเขาใจเรื่องการคอรรัปชั่น
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชั่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
7.ระยะเวลาดําเนินการ
4ป (ปงบประมาณพ.ศ.2561-2564)
8.งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9.ผูร ับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. คณะกรรมการชุมชนมีความรูค วามเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการคอรรัปชั่นได
2. มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันในระดับ
เทศบาล

67

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต

1.โครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต
2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1 3)พ.ศ.2552 กําหนดใหเทศบาลมีภารกิจ
หนาที่ที่ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมีสวน
รว มของประชาชนในการจั ด ทําแผนพั ฒ นาท องถิ่ น การจั ดทํ างบประมาณการจัด ซื้ อจั ด จ างการตรวจสอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสารทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบ ขอบังคับวาดวยการ
นั้นประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ.2546 และนโยบายของ
รัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุง เนนในการสรางจิตสํานึกคานิยมการบูรณาการการสรางความ
เขมแข็งและการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริตปญหาเกี่ยวกับการทุจริต
คอรรัปชั่นสามารถเกิดขึ้นไดในทุกวงการไมวาจะเปนวงการระดับทองถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่งเทศบาลตําบลเสนางค
นิคม มีภารกิจหนาที่ในการบริหารราชการทองถิ่นใหมีความกาวหนาเจริญรุงเรืองโดยการมีสวนรวมของภาครัฐ
ภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการรวมกันพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
มีเศรษฐกิจที่ดีในทองถิ่น
ดังนั้นการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้นจําเปนจะตองมีองคประกอบ
หลายๆดานในการรวมกันพัฒนาทองถิ่นในการนี้การมีเครือขายที่ดีที่คอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถิ่นจึง
เปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นซึ่งเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน
รัฐวิสาหกิจรวมถึงภาคประชาชน ไดมีสว นรวมในการเปนเครือขายรวมกับเทศบาลตําบลเสนางคนิคมในการรวมคิด
รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํารวมรับผิดชอบและรวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นในทองถิ่น
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม พิจารณาแลวเห็นวาการมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปนจึงไดจัดทํามาตรการสงเสริม
และพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตขึ้นเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือข ายดานการ
ปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง
3.วัตถุประสงค
1.เพื่อสรางแกนนําแนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น
2.เพื่อพัฒนาองคความรูใ หกับทุกภาคสวนใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต
3.เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
4.เปาหมาย
ภาครัฐภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจสถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเสนางคนิคม เขา
มามีสว นรวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
5.สถานที่ดําเนินการ
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
6.วิธีดําเนินงาน
1.แตงตั้งตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจและภาคประชาชนรวมเปนเครือขายดานการปองกัน
การ
ทุจริตเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
2.จัดทําฐานขอมูลบุคคลองคกร สวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงบริเวณใกลเคียง
โดยการลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย
3.เปดโอกาสใหเครือขายที่ไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการของเทศบาลตําบลเสนางค
นิคมในการรวมคิดรวมพิจารณารวมตัดสินใจ รวมทําและรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริต
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4.สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริต
7.ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณพ.ศ.2561–2564)
8.งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9.ผูรับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะหนโยบายและแผนฯเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1.ทําใหเกิดแกนนําแนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น
2.ทําใหทุกภาคสวนมีความรูกอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต
3.ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. 2561 – 2564)
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
มิติ

ภารกิจตามมิติ

1.การสรางสังคมที่ 1.1การสรางจิตสํานึกและตะ
ไมทนตอการทุจริต หนักแกบุคลากรทั้งขาราชการ
การเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภา และฝาย
ประจํา ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
1.1.1 การสรางจิตสํานึกและ
ความตะหนักในการปฎิบัติ
ราชการตามอาจหนาที่ใหบังเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนใน
ทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน

(1)โครงการพัฒนา ศักยภาพ ผูบริหาร
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจาง
(2)โครงการฝกอบรมจริยธรรม คุณธรรม
ผูบริหารทองถิ่น พนักงานเทศบาล
และพนักงานจาง
1.1.2 การสรางจิตสํานึกและ -โครงการฝกอบรม จริยธรรม คุณธรรม
ความตะหนัก
ผูบริหารทองถิ่น พนักงานเทศบาล
ในการประพฤติตามประมวล
และพนักงานจาง
จริยธรรม

ป 2561
งบประมาณ
(บาท)

ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

100,000

100,000 100,000 100,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. 2561 – 2564)
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน

ป 2561
งบประมาณ
(บาท)

ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1.1.3 การสรางจิตสํานึกและ 1.1.3(1) กิจกรรมใหความรู เรื่อง
ความตะหนักที่จะไมกระทําการ ผลประโยชนทับซอนใหกับบุคลากรของ
อันเปนการขัดกันแหผลประโยชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือการมีผลประโยชนทับซอน
1.2 การสรางจิตสํานึกและความ -โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ตะหนักแกประชาชนทุกภาคสวน
ในทองถิ่น
1.2.2 การสรางจิตสํานึกและ -โครงการสรางอาชีพ สรางรายได
ตะหนักในการรักษาประโยชน
งานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณะ
1.2.3 การสรางจิตสํานึกและ
ตะหนักในการปฎิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

ไมใช
งบประมาณ

36,000

36,000

36,000

36,000

36,000

36,000

36,000

36,000
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. 2561 – 2564)
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน

1.3 การสรางจิตสํานึกและความ
ตะหนักแกเด็กและเยาวชน
1.3.1 การสรางจิตสํานึกและ -โครงการสรางภูมคุมกันทางสังคม ให
ตะหนักในความซื่อสัตยสุจริต
เด็กและเยาวชน (กิจกรรมโตไปไมโกง)

ป 2561
งบประมาณ
(บาท)

ป 2562
ป 2563
ป 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

20,000

20,000

20,000

20,000

1.3.2 การสรางจิตสํานึกและ
ตอตานการทุจริต

-โครงการพานองทองธรรมะ

20,000

20,000

20,000

20,000

1.3.3 การสรางจิตสํานึกและ
ตะหนักใหมีจิตสาธารณะ

-โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษปาชุมชน

30,000

30,000

30,000

30,000

จํานวนโครงการ 8 โครงการ

รวม
276,000
บาท

รวม
276,000
บาท

รวม
276,000
บาท

รวม
276,000
บาท

รวม

หมายเหตุ
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. 2561 – 2564)
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน

ป 2561
งบประมาณ
(บาท)

ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2.การบริหาราชการ 2.1 การแสดงเจตจํานงทาง
เพื่อปองกันการจริต
การเมืองในการตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร
2.2 มาตรการสรางความโปรงใส -กิจกรรมการประกาศเจตจํานงตอตาน
ในการปฏิบัติราชการ
ของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

2.2.1 สรางความโปรงใสใน
การบริหารงานบุคคลใหเปนไป
ตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อน
ตําแหนง/เงินเดือน และการ
มอบหมายงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ
ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

-มาตรการสรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
-มาตรการออกคําสั่งมอบหมายงาน
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และ
หัวหนาสวนราชการ
-มาตรการการสรางความโปรงใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ไมใช
งบประมาณ
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(พ.ศ. 2561 – 2564)
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน

2.2.2 สรางความโปรงใสใน -กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารดาน
การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ-จัดจาง
การจัดหาพัสดุการใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการโดย
ยึดถือและปฏิบัติติเปนไปตาม
กฎหมายระเบียบกฎเกณฑที่
เกี่ยวของอยางเครงครัด
2.2.3 สรางความโปรงใสใน
-โครงการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
การใชบริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพื่อใหเกิดความพอใจ
แกประชาชนโดยเทาเทียมกัน
และโดยไมเลือกปฏิบัติ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ป 2561
งบประมาณ
(บาท)

ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ
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(พ.ศ. 2561 – 2564)
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน

2.3 มาตรการใชดุลยพินิจและใช
อํานาจหนาทีใ่ หไปเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิ
-กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวของ
ในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทํา
การและในระบบเครือขาย
สารสนเทศขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ป 2561
งบประมาณ
(บาท)

-

ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ
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(พ.ศ. 2561 – 2564)
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
มิติ

ภารกิจตามมิติ
2.3.2 มีการกระจายอํานาจ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ
แทนหรือการดําเนินการอื่นใด
ของผูมีอํานาจในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2.4 การเชิดชุเกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลในการดําเนิน
กิจการการประพฤติปฏิบัติตน
ใหเปนที่ประจักษ
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียติ
หนวยงาน/บุคคลที่มี
ความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน

ป 2561
งบประมาณ
(บาท)

ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-มาตรการการมอบอํานาจใหอนุมัติ
อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
-มาตรการการมอบอํานาจของ
นายกเทศมนตรี
-มาตรการการมอบอํานาจของ
ปลัดเทศบาลและหัวหนาสวนราชการ

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ
ไมใช
งบประมาณ

-โครงการยกยองเชิดชูเกียรติ หนวยงาน
/บุคคล ที่ปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ

-

-

-

-

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. 2561 – 2564)

ไมใช
งบประมาณ
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เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
มิติ

ภารกิจตามมิติ
2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียติ
หนวยงาน/บุคคลที่ใหความ
ชวยเหลือกิจการสาธารณะของ
ทองถิ่น
2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียติ
หนวยงาน/บุคคลที่ดํารงตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได
ทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลง
ระหวางบุคลากรในองคกรให
ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรมและการบริการราชการ
กิจการ บานเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน
-โครงการยกยองเชิดชูเกียรติ หนวยงาน/
บุคคลผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมใน
กิจกรรมของเทศบาลตําบลเสนางคนิคม
-โครงการยกยองเชิดชูเกียรติ ประชาชน
ผูปฏิบัติตามปรัชญาแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
-มาตรการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. 2561 – 2564)

ป 2561
งบประมาณ
(บาท)

ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ
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เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน

2.5.2 มีการใหความรวมมือกับ
หนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอที่
ไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุมดูแลการปฎิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.5.3 ดําเนินการใหมีจาหนาที่ที่
รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมายกรณีมีเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่ปฎิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่โดยมิชอบ

-กิจกรรมใหความรวมมือกับหนวยงาน
กับหนวยตรวจสอบ ที่ไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่ เพื่อตรวจสอบควบคุม
ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลเสนางคนิคม
-มาตรการใหความรวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ
-กิจกรรมการจัดตั้งศุนยรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. 2561 – 2564)
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม

ป 2561
งบประมาณ
(บาท)

ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ
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มิติ

3.การเสริมสราง
บทบาทและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน

รวม

จํานวนโครงการ 1 โครงการ
จํานวนกิจกรรม 5 กิจกรรม
จํานวนมาตรการ 8 มาตรการ

ป 2561
งบประมาณ
(บาท)

ป 2562 ป 2563 ป 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมายเหตุ

รวม - บาท รวม – บาท รวม -บาท รวม – บาท

3.1 การจัดใหมีละเผยแพร
ขอมูลขาวสารในชองทางที่เปน
การอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบ
การปฎิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูล
-กิจกรรมการจัดทําศูนยขอมูลขาวสาร
ขาวสารตามกฎหมายวาดวย
ของทางราชการ
ขอมูลขาวสารของทางราชการ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. 2561 – 2564)
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

หมายเหตุ
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูล
-กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ขาวสารเกี่ยวกับงานบุคคล การ ดานการเงิน การคลัง พัสดุและทรัพยสิน
บริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหา การตํานวณราคากลาง
การรายงานผลการปฎิบัติงาน
เปนไปตาม หลักเกณฑ วืธีการ ที่
กฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่
กําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตองเผยแพรให
ประชาชนทราบและตรวจสอบได

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. 2561 – 2564)
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

ไมใช
งบประมาณ
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน

3.1.3 มีการปดประกาศ
-กิจกรรมการจัดทําวารสารของเทศบาล
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ ตําบลเสนางคนิคม
การปฎิบัติราชการที่เปน
ประโยชนกับการมีสวนรวม
ตรวจสอบของประชาชน
3.2 การรับฟงความคิดเห็น การ
รับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/
รองทุกข ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน ใน
การดําเนินกิจการ ตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นโดยเฉพาะการดําเนิน
กิจการที่จะมีผลกระทบตอ
ความเปนอยู และสุขอนามัยของ
ประชาชนในทองถิ่
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. 2561 – 2564)
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม

ป 2561
งบประมาณ
(บาท)

ป 2562 ป 2563 ป 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมายเหตุ

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

หมายเหตุ
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ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

3.2.2 มีชองทางใหประชาชน -กิจกรรมการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราว
ในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รอง รองเรียน/รองทุกข
ทุกขไดโดยสะดวก

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปน -กิจกรรมการดําเนินงานของศูนย
ลายลักษณอักษรใหประชาชนผู รับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข
รองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึง
การไดรับเรื่อง ระยะเวลาและผล
การดําเนินการเกี่ยวกับการ
รองเรียน/รองทุกข

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. 2561 – 2564)
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
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ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมบริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชน
มีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดทํางบประมาณ
3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมี
สวนรวมในการจัดหาพัสดุ

-โครงการประชาคมเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่นสี่ป

-

-

-

-

-กิจกรรมการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราว
รองเรียน/รองทุกข

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

3.3.3 ดําเนินการใหประชาชน
มีสวนรวมตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฎิบัติงาน

-มาตรการการแตงตั้งตัวแทนประชาชน
เขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับ
งานจาง

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

รวม
50,000
บาท

รวม
50,000
บาท

รวม
50,000
บาท

รวม
50,000
บาท

รวม

จํานวนโครงการ 2 โครงการ
จํานวนกิจกรรม 5 กิจกรรม
จํานวนมาตรการ 2 มาตรการ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. 2561 – 2564)
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
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มิติ
4.การเสริมสราง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฎิบัติราชการ
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน

4.1 การจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด
4.1.1 มีการจัดทําและรายงาน -กิจกรรมการจัดทํารายงานการติดตาม
การจัดทําระบบการควบคุม
ประเมินผลการควบคุมภายใน เสนอ
ภายในใหผูกํากับดูแล
ผูกาํ กับดูแล
-มาตรการการจัดแผนการตรวจสอบ
ภายในประจําป
4.1.2 มีการติดตามประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน โดย
-กิจกรรมการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินการใหมีการจัดทํา
การควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย
แผนการปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยงและรายงานผลการ
-กิจกรรมการติดตามประเมินผลการ
ติดตามการปฎิบัติตามแผนการ การควบคุมภายในระดับองคกร
ปรับปรุงควบคุมภายในใหผู
กํากับดูแล
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. 2561 – 2564)
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม

ป 2561
งบประมาณ
(บาท)

ป 2562 ป 2563 ป 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมายเหตุ

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

หมายเหตุ
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ภารกิจตามมิติ
4.2 การสนับสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ
การปฎิบัติหรือการบริหาร
ราชการตามชองทางที่สามารถ
ดําเนินการได
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบกํากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแตงตั้ง โอน ยาย
ขาราชการพนักงาน ลูกจาง
4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงบประมาณ การรับการจาย และการหาประโยชน
ในทรัพยสินของทางราชการ
4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การจัดหาพัสดุ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงิน
ใหประชาชนทราบ

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

-กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อ-จัดจางจากตัวแทนขุมขน

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

-กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อ-จัดจางจากตัวแทนขุมขน

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. 2561 – 2564)
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม
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4.3 การสงเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทองถิ่น
4.3.1 สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมี
ความรูความเขาใจในการปฎิบัติ
หนาที่ใหเปนไปตามกฏหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว
4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภา
ทองถิ่นใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บริหารตามกระบวนการ และ
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไม
ฝกใฝฝายใด

โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน

- กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสภาทองถิ่น

-กิจกรรมสงเสริมสภาทองถิ่นใหมีบทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
(พ.ศ. 2561 – 2564)
เทศบาลตําบลเสนางคนิคม

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

หมายเหตุ
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน

4.4 การเสริมพลังการมีสวนรวม
ของชุมชน (Community) และ
บูรณการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน
การทุจริต
4.4.1 สงเสริมใหมีการ
-มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชั่นโดย
ดําเนินการเฝาระวังการทุจริต
ภาคประชาชน
4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวน
เพื่อการตอตานการทุจริต

รวม

-มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขาย
ดานการปองกันการทุจริต
จํานวนโครงการ - โครงการ
จํานวนกิจกรรม 8 กิจกรรม
จํานวนมาตรการ 3 มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

รวม
50,000
บาท

รวม
50,000
บาท

รวม
50,000
บาท

รวม
50,000
บาท
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